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Sammanfattning 
 

Banker är en viktig del i samhället. Eftersom de är fundamentala för det finansiella systemet 

krävs krav på långsiktigt arbete. Att vara hållbarhet i sin verksamhet blir allt viktigare på 

grund av bland annat ökade krav från kunderna. Studien behandlar hur olika 

associationsformer hanterar hållbarhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara 

skillnaden i hållbarhet mellan de olika associationsformerna på den svenska bankmarknaden.  

För att undersöka och förklara skillnaderna intervjuades personer i ledande positioner på 

olika banker. De tre möjliga associationsformerna på den svenska bankmarknaden är 

representerade i urvalet. Undersökningen begränsades till sex banker på grund av studiens 

tidsram.  

I vår analys av det erhållna empirimaterialet konstaterades att synen på hållbarhet skiljer sig 

åt beroende av vilken associationsform banken har. Vi fann att det föreligger en skillnad i 

prioritering i relationen mellan lönsamhet och hållbarhet. Medlemsbankerna agerade 

filantropiskt och oegennyttigt för en större samhällsnytta och har inget eget vinstintresse. En 

av de två medlemsbankerna ansåg att det var själva vinstsyftet som ej är förenligt med 

hållbarhet. Bankaktiebolagen och sparbanken såg lönsamhet som en förutsättning för att vara 

hållbar. De såg hållbarhet som ett medel för att kunna göra vinst medan medlemsbankernas 

mål är hållbarhet och att ekonomin enbart är ett medel för att uppnå det. 

  



 
 

  



 
 

Abstract 
 

Banks are an important part of the society. Since they are fundamental to the financial 

system, the societies require that they work in a long-term way. To act sustainable is 

becoming increasingly important as the customers require more. This study examines how 

various legal forms in the Swedish banking market manage sustainability. The purpose of this 

paper is to investigate and explain the difference in sustainability between different legal 

forms in the Swedish banking market. 

In order to examine and explain the differences we had to interview people with leading 

positions in several banks. The three possible legal forms in the Swedish banking market are 

represented in the sample. The study was determined to six banks because of the limited time. 

In our analysis of the obtained empirical material it was found that the perception of 

sustainability differs depending on the legal form. We found that there is a difference in 

priority between profitability and sustainability. Member banks acted philanthropic and 

disinterestedly for a greater benefit of the society and were not interested in profit. One of the 

two examined member banks felt that it was the profit purpose itself that is not compatible 

with sustainability. The limited companies and the savings bank saw profitability as a 

presumption in order to be sustainable. They saw sustainability as a way to make profit while 

the member banks target sustainability and the economy is merely a mean to achieve that. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Banker är i grund och botten en betalningsförmedlare, en mellanhand, som syftar till att 

genomföra finansiella transaktioner mellan de som har finansiellt underskott och de som har 

finansiellt överskott.
1
 Förmedlingen av pengar ökar nyttan både för låntagaren och långivaren 

vilket innebär att banker bidrar med samhällsnytta enligt Kaldor-Hicks-kriteriet. Denna 

nyttogenererande tjänst är i dag bara en av många tjänster bankerna erbjuder. Allt från 

fondförvaltning och rådgivning till värdepappershandel och försäkringstjänster erbjuds idag 

av majoriteten av de svenska bankerna. Det är inte enbart bankernas utbud av tjänster som 

ökat, bankernas balansomslutningar och därmed inflytelse har ökat alltjämt som den 

ekonomiska tillväxten, globaliseringen och digitaliseringen tilltagit. År 2014 hade Sveriges 

finansiella företag, där andelen banker är cirka 40 procent, total balansomslutning på 17000 

miljarder kronor och svarade för cirka fem procent av Sveriges bruttonationalprodukt.
2
  

Det faktum att merparten av medborgarna i dagens samhälle är kunder i en bank samt 

bankernas omfattande balansomslutning resulterar i att bankerna är en stor del av navet i 

samhällsekonomin. Samhällsrollen och den mängd kapital banker förfogar över resulterar i 

att de inte bara har stor påverkan på enskilda individer och samhällen utan påverkar också 

den hållbara utvecklingen i samhället ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv i 

stor grad. 

År 2014 påvisade svenskt kvalitetsindex att var tredje svensk bankkund är missnöjd. Trots det 

var bankkunder mer nöjda med sin bank än med bankbranschen överlag. En viktig faktor för 

missnöjdheten över bankbranschen var ansvarsfullheten.
3
 En del av bankernas ansvarsfullhet 

handlar om huruvida bankerna tar ansvar för miljön och ett mer hållbart samhälle.  

 
 

                                                           
1
  Lundgren, M. (1999). 

2
  Swedish Bankers´Association. Bankerna i Sverige.  

3
 Svenskt Kvalitetsindex. Bank 2014.   

 



 

2 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Idag bedriver många banker en expansiv och kommersiell verksamhet som avser att göra en 

så stor vinst som möjligt. Det kan leda till en problematisk situation där banker tenderar att ta 

allt större finansiella risker för att ha en möjlighet att göra större kortsiktiga vinster, vilket 

kan gå ut över hållbarheten.  

Banker väger in vetskapen att de spelar en stor roll för den finansiella stabiliteten för att ett 

samhälle, globalt som nationellt, ska kunna fungera och att de är för essentiella för att gå i 

konkurs. Många banker har låg andel av det utlånade kapitalet i reserver vilket gör 

verksamheten ytterst sårbar i händelse av sämre konjunktur. Fenomenet att samhället har 

stora incitament att rädda banker i kristider kan ge upphov till moral hazard ex ante. När 

bankerna vet att de är för essentiella som institut kan det leda till att de tar större risker än vad 

de annars skulle göra, vilket kan leda till samhällsekonomisk ineffektivitet och att bankerna 

tar mindre ansvar för hållbarheten.
4
 Banker har ett etiskt ansvar gentemot sina kunder och 

samhället i stort eftersom världen är uppbyggt med pengar som värderingssystem för att 

kunna jämföra varor och tjänster med varandra. Det gör aktörerna som hanterar pengar 

genom in- och utlåning till viktiga pjäser. Det är fundamentalt att privatpersoner samt 

företags skulder och monetära tillgångar är intakta över tiden. Banker kan inte enbart se till 

sin egen aktuella situation utan måste även ta hänsyn till hur samhället ska kunna fungera i ett 

långsiktigt perspektiv. 

Medlemsbankerna i Sverige har en ännu tydligare hållbarhetsnisch än bankaktiebolagen och 

sparbankerna och de definieras till och med som hållbara banker i vissa sammanhang.
5
 

Huvudsyftet för medlemsbankerna är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse varför 

de båda bankernas tydliga inriktning på hållbarhet och socialt ansvar inte är en nödvändighet. 

Samtidigt som medlemsbanker definieras som hållbara banker marknadsför sig många andra 

banker som hållbara alternativ. 

Banker behöver mer än någonsin fokusera på hållbarhet och långsiktigt hållbara 

investeringar, allt eftersom bankmarknaden blir mer global och där flera nationers ekonomier 

blir allt mer påverkade av den internationella finanssituationen. Trots att medlemsbanker 

definieras som hållbara banker är det svårt att som kund veta om och vad som faktiskt skiljer 

bankerna åt. Begreppet hållbarhet kan samtidigt anses diffust och svårt att konkretisera inom 

                                                           
4
  Bhattacharya, J. Hyde, T. Tu, P. (2014).   

5
 Liljeheden, A. (2015). 
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banker då det ofta har en indirekt påverkan istället för en tydlig direkt påverkan. Vår avsikt är 

därför att undersöka skillnader i bankernas arbete med hållbarhet och deras syn på vad 

hållbarhet egentligen innebär. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka och förklara skillnaden i hållbarhet mellan de olika 

associationsformerna på den svenska bankmarknaden. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Skiljer sig synen på hållbarhet beroende på associationsform och i så fall hur? 

 Hur kan bankernas hållbarhetsarbete teoretiskt förklaras? 

 

1.5 Avgränsning 
 

Tidsramen för studien är bestämt till tio veckor vilket medför att storleken måste avvägas. En 

intervjustudie tar åtskillig tid i anspråk och därmed har antalet banker begränsats till sex 

stycken. Tiden begränsar även undersökningens omfattning till svenska banker. Det är svårt 

att nå en representabel mängd svarande för att kunna konkludera några generella och 

övergripande slutsatser men avgränsningen skedde naturligt på grund av att det bara finns två 

medlemsbanker i Sverige och vi fann två kundägda verksamheter samt två bankaktiebolag 

som ett genomförbart antal. Datamängden får därmed betraktas som resonabel i 

sammanhanget. 
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2. Metodologi 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 

Valet av ansats grundas av vad för typ av information man vill behandla. Syftet är av den art 

att eventuella skillnader mellan bankers uppfattning av ett visst begrepp ska studeras. Det 

görs i en kvalitativ studie med litteratur och intervjuer som grundval.
6
 Genom en komparativ 

utformning där bankernas syn ska uttryckas i ord snarare än siffror är en kvalitativ ansats 

naturlig för att kunna besvara den aktuella frågeställningen. Denna ansats ger utrymme för en 

mer ingående förståelse för begreppet hållbarhet inom banksektorn vilket ger möjlighet att 

nyansera skillnader mellan olika associationers perception. 

Valet av teorier som var aktuella för studiens vidkommande blev Carrolls pyramid och 

intressentteorin. Carrolls pyramid var relevant eftersom den är behandlar vilken nivå av 

ansvar de olika bankerna tar med sitt hållbarhetsarbete. Den är också pedagogiskt uppbyggd 

vilket gör den applicerbar för undersökningens syfte. Intressentteorin valdes då banker har 

flera olika aspekter i sin verksamhet och intressentteorin klargör vilka olika aktörer som 

påverkar bankers verksamhet. Det kan handla om kravbilder från myndigheter och kunder 

vilket motiverade valet av teorin. Intressentteorin belyser att det kan uppstå intressekonflikter 

i relationer mellan olika segment inom företaget men också intressen utifrån. Studien redogör 

kring olika associationers mål och hur olika strukturer påverkar hållbarheten inom den 

svenska bankbranschen. 

 

2.2 Strategiskt urval 
 

Valproceduren kring vilka banker som kontaktades fokuserade på konventionella banker då 

det, i motsats till medlemsbanker, finns ett större antal att välja bland. Medlemsbankerna är 

bara två vilket innebar att det inte var några strategiska aspekter med i det urvalet. Valet av de 

andra bankerna gav mer utrymme för eftertanke eftersom de bland annat marknadsför sig 

olika samt är olika stora. Handelsbanken valdes då de har Sveriges nöjdaste kunder år 2014
7
 

och Danske Bank valdes på grund av att det är en mindre bank än de fyra storbankerna och på 

så sätt eventuellt inte befinner sig i samma fas som de mer etablerade. Länsförsäkringar Bank 

                                                           
6
 Björklund, M. Paulsson, U. (2008), s. 63. 

7
 Svenskt kvalitetsindex. Bank 2014. 
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deltog då företaget arbetar mer lokalt med försäkringar och där bankverksamheten är en 

knutpunkt för flera olika Länsförsäkringsbolag vilket kan ge en speciell inverkan på 

hållbarhetssynen. Åtvidaberg Sparbank är en fristående sparbank med lokal förankring på 

landsbygden vilket premierades i undersökningen då de eventuellt skulle kunna ha en annan 

syn på hållbarhetsbegreppet. Med det strategiska urvalet ges en bredare förståelse för olika 

bankers situation och uppfattning kring begreppet som studerats. Urvalsprocessen innefattade 

även andra banker i form av Nordea och Skandinaviska Enskilda Banken men det blev aldrig 

aktuellt att de skulle delta i undersökningen då de undersökta bankerna hade bättre 

informanter för studiens ändamål samt att de avböjde från att svara vid kontaktsökandet. I 

fallet Nordea pågick diskussioner om intervju med anställd på Nordeas 

fondinvesteringsverksamhet men det blev aldrig av då han inte kunde svara för bankens syn 

på ett rättvist sätt. Nordea följde sedan inte upp förfrågan trots kontaktförsök.  

Vi har även avhandlat respondentval i urvalsprocessen för att ge högre generaliserbarhet och 

mer tillförlitliga svar. Beträffande JAK Medlemsbank erhölls rekommendation om lämplig 

respondent vilket efter överläggning godkändes som tillräckligt pålitlig för studiens ändamål. 

I resterande fem respondentval genomfördes hela sökningsprocessen på egen hand. De 

informanter som deltagit i studien är i allra högsta grad i en position där hållbarhet är en 

aktuell fråga och är därmed insatta i de frågor som de avses besvara. Arbetstitlar som 

hållbarhetschef, kontorschef, utvecklingschef, vice verkställande direktör, styrelseledamot 

och Senior Relationship Manager har alla deltagit i studien och samtliga respondenter har 

arbetat med sina uppdrag under flertalet år vilket har medfört erfarenhet i hållbarhetsfrågor. 

 

2.3 Primärdata  
 

Informationsinsamlingen av primärdata har genomförts genom djupintervjuer med sex olika 

banker av divergerande karaktär där två är större kommersiella verksamheter, två är 

bankorganisationer med mer lokal förankring och två är medlemsbanker utan samma 

inställning till lönsamhet. Intervjuer är en välanvänd metod för att samla empiri inom 

kvalitativa undersökningar.
8
 De svar som erhölls vid intervjuerna är undersökningens 

primärdata. Genom en djupartad intervjumetod kan primärdatan anpassas till studiens syfte 

genom specifika frågor kring de frågeställningar som undersökningen avhandlar.   

                                                           
8
 Bryman, A. Bell, E. (2011), s. 473. 
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2.4 Intervjustrategi 
 

Utformningen av intervjuerna var av djupartad natur där man har specifika teman och frågor 

som ska behandlas men där informanten har stor frihet att ge sina egna erfarenheter av det 

aktuella samtalsämnet.
9
 Intervjustrategin innehöll samtidigt semistrukturerade inslag i form 

av följdfrågor på intressanta och ofullständiga svar. Genom en flexibel och mer dynamisk 

intervjuprocess nås ett stort engagemang där informanten får fria tyglar att prägla samtalet till 

sina egna upplevelser. Det leder till att datamaterialet är mer anpassningsbart om studien 

påvisar en oväntad utveckling som ej kunnat förutses på förhand. Om intervjun är utformad 

på ett strukturerat sätt med stängda frågor förlorar studien sitt djup och är mindre mångsidigt 

vilket undviks med intervjuer av djupkaraktär. 

Det är viktigt att respondentens synpunkter inte påverkas av frågeställarna utan kan ge sin 

egna objektiva utsago snarare än att få en uppfattning av vad som förväntas av respondenten. 

Ett lågmält och tillbakadraget beteende har applicerats för att ge informanten det utrymme 

som krävs för att göra djupintervjun till sin egen.  

 

2.5 Sekundärdata  
 

Böcker, tidskrifter, rapporter samt juridiska författningar har använts som sekundärdata i 

undersökningen. Det är viktigt att underbygga ett stadigt teoretiskt fundament kring vad som 

gjorts tidigare inom området vilket genomförts med sekundärdata. Fördelarna med 

sekundärdata är att en teoretiskt grund för undersökningen byggs relativ kvickt då mycket 

information lätt samlas via internet. Mycket information publiceras och sprids på webben 

vilket underlättar när man söker tillämpbara källor. Nackdelen är självfallet att kritiskt 

tänkande är extra viktigt då det är enkelt att sprida felaktig information. Vi har därför 

genomfört granskningsprocesser extra noggrant när det refereras till sådan information.
10

 

 

                                                           
9
 Bryman, A. Bell, E. (2011), s. 475. 

10
 Björklund, M. Paulsson, U. (2008), s. 69. 
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2.6 Validitet  

 

Validitet är ett mått på hur pass väl en studie mäter vad som är avsett att mäta. I en kvalitativ 

ansats ges mer utrymme för förståelse och tolkning än vid en kvantitativ undersökning.
11

 

Genom djupintervjuer fås en övergripande bild men också en ingående förståelse av bankers 

uppfattning om begreppet hållbarhet vilket gör det till en adekvat metod för att besvara 

frågeställningarna och uppfylla syftet med studien. Det faktum att fem av sex intervjuer 

genomförts i personliga möten har bidragit till mer levande intervjuer och det förekom att 

respondenten ritade hur den aktuella banken skiljde sig från andra bankers struktur för att 

visuellt visa vad respondenten menade vilket hade varit omöjligt per telefon. Frågeformuläret 

är anpassat för att besvara frågeställningarna vilket bidrar till validitet i studien. Valet av 

företag samt respondenter är viktigt för att få en rättvis beskrivning av bankernas inställning 

och syn på hållbarhet.
12

 

 

2.7 Reliabilitet 
 

Ger undersökningen trovärdiga och pålitliga svar på frågeställningen? Skulle man kunna 

genomföra studien med ett annat urval och få samma resultat? Eftersom det huvudsakligen 

rör sig om en kvalitativ intervjustudie blir empirin baserad på personliga uppfattningar och 

därför kan resultatet bli annorlunda beroende på vilken värdegrund som dels respondenten 

har men också banken har. 

Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon vilket gav oss en större möjlighet och 

chans att djupare registrera och analysera de svar som gavs på respektive fråga. Vi har aktivt 

valt att bara meddela ämnet hållbarhet och att inte skicka ut frågorna i förhand eftersom 

respondenten då hade kunnat förbereda svar som de kanske inte annars hade tänkt på. Inför 

en intervju var vi tvingade att skicka frågorna i förväg för att få till intervjun då respondenten 

inte var positiv till en oförberedd intervju men det godkändes efter överläggning då det skulle 

stärka studiens omfattning. Att inte veta vilka specifika frågor som kommer mer än att de 

kände till ämnet gjorde det möjligt för oss att få en uppfattning av vad som faktiskt görs i den 

dagliga verksamheten. Att inte kunna besvara frågor eller vara bristfälligt insatt kan vara ett 

                                                           
11

 Davidsson, B. Patel, R. (2003), s. 103. 
12

 Bryman, A. Bell, E. (2011), s. 395. 
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mått på vad som görs från bankens sida inom området som är en del av vår frågeställning. Vi 

ville inte ha en respondent som läser ur bankens stadgar och bestämmelser utan en informant 

som talade av egen erfarenhet vilket blev fallet när vi ställde mer öppna frågor om det 

aktuella objektets uppfattning. 

För att stärka reliabiliteten används respondenternas verkliga namn då ingen har påtalat att de 

vill vara anonyma. De informanter som önskat att få kontrollera att intervjun förmedlats på 

ett riktigt sätt har fått granska texten innan slutupplagan läggs fram i en så kallad 

respondentvalidering.
13

 Totalt sett är generaliserbarheten låg på grund av att undersökningen 

är liten med få deltagande bankkontakter under en begränsad tid men den ger ändå ett 

förhållandevis trovärdigt resultat med vetskapen om omständigheterna.   

 

2.8 Metoddiskussion 
 

Undersökningen är av kvalitativt slag vilket ofta resulterar i mer abstrakta resultat än vid 

kvantitativ forskning.
14

 Resultatet av undersökningen blir därmed mindre konkret och det blir 

svårare att generalisera en generell uppfattning på total marknadsnivå. Det finns en risk att 

olika djupintervjuer får alltför varierande svar och att resultaten av intervjuerna blir 

ojämförbara. Studien är inte utformad efter givna mallar med svarsalternativ och risken är att 

analysen bara blir anpassad efter den aktuella undersökningen. En liknande undersökning 

med andra respondenter och författare hade kunnat resultatera i någon annan slutsats på 

grund av att begreppet är svårdefinierat och högst subjektivt vilket är viktigt att belysa. I 

studien intervjuas enbart en person från varje bank vilket är ett begränsat urval. En person 

kan ha svårt att ge en perfekt bild av en banks totala verksamhet i flera länder. Det är viktigt 

att vara medveten om att det varit mer rättvist att göra en mer omfattande undersökning av till 

exempel Handelsbanken vars omsättning och storlek omöjligen kan jämföras med exempelvis 

Ekobankens verksamhet. Handelsbankens representant presenterar företagets mål och ger 

sina subjektiva tankegångar kring dem eftersom bankens internationella syn kan präglas av 

till exempel kulturella skillnader. Studiens avgränsning blev därför Sverige för att undvika 

denna problematik. Tankegångar kring att mer konkret jämföra bankernas egna fonder och 

vad som exkluderas som icke hållbart förekom men det faktum att storlekarna på bankerna 

                                                           
13

 Bryman, A. Bell, E. (2011), s. 402. 
14

 Ibid. s. 417. 
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var för stora gjorde att det upplägget avslogs. Det går inte att få en rättvis bild eftersom 

medlemsbankerna inte har ett fondutbud. 

En annan aspekt som skall tas i beaktning är att metoden är anpassad efter undersökningens 

storlek. Tio veckor är kort tid för att genomföra en omfattande studie. Det fanns alternativa 

tillvägagångssätt med sina fördelar och nackdelar men på grund av just nämnda skäl fann vi 

kvalitativ djupintervju som mest lämplig. Med en längre tidsperiod hade studiens utformning 

varit annorlunda och kunnat genomföras med strukturerade intervjuer eftersom de kräver 

större inflytande under intervjuerna och därmed mer förberedelse.  

Urvalsprocessen hade ekonomiska och geografiska begränsningar som fick sin påverkan på 

metodvalet. De bäst lämpade respondenterna var bosatta och arbetade på andra orter 

samtidigt som de högre uppsatta beslutsfattarna inom större företag tenderar att ha mycket att 

göra med ett pressat schema. Vi prioriterade personliga möten före telefon då vi trodde 

levande intervjuer var bättre för undersökningen samtidigt som det visar på ett större 

engagemang och bidrar positivt till studiens kvalité. Det bästa hade varit att intervjua 

samtliga bankers ytterst ansvarige för hållbarhetsfrågor men realistiskt sett var det inte 

genomförbart inom studiens ramar. Ambitionen har varit att ha de bästa respondenterna vi 

kunde få tag i och vi bedömer resultatet som bra. 

I det aktuella metodvalet är ytterst viktigt att intervjufrågorna är relevanta och tillräckligt 

tydliga för en respondent att besvara. Det frågeformulär som användes i undersökningen
15

 

ska vara utformad så att datamaterialet som erhölls ska vara tillämpbart för studiens 

frågeställning och syfte. De frågor som ställts och besvarats är av olika karaktär då tre 

behandlar synen på hållbarhet, tre berör hållbarhetsarbetet och tre handlar om hur kravbilden 

från intressenter ser ut och upplevs. Det har även lämnats utrymme för respondenten att ta 

upp något eget som inte avhandlats inom ämnet i slutfasen av intervjutillfället. Resultatet av 

intervjuerna bedöms som positivt och det material som erhölls håller övergripande god 

kvalité. Samtliga respondenter var tillmötesgående och engagerade kring frågorna vilket var 

trevligt. Totalt sett är vi nöjda med frågeställningsmallen och att den var tillräckligt 

omfattande för undersökningens syfte.    

  

                                                           
15

 Frågeställningen finnes på sidan 18. 
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3. Generell information 
 

3.1 Bankernas olika associationsformer 
 

Det finns tre olika associationsformer inom den svenska bankbranschen idag där den 

vanligaste formen är bankaktiebolag. De två andra associationsformerna är sparbanker och 

medlemsbanker. Lagen om medlemsbanker paragraf två definierar medlemsbank enligt 

följande: 

“En medlemsbank är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom att driva bankverksamhet i vilken medlemmarna deltar genom 

att använda bankens tjänster som insättare eller på annat sätt.”
16

 

En medlemsbank får inte vägra någon individ inträde i föreningen och medlemsbankens 

förpliktelser svarar endast mot dess tillgångar.
17

 Medlemmarna, som har lika stort inflytande 

oberoende av insatt kapital om inget annat anges i stadgarna, beslutar om bankens 

angelägenheter.
18

 En tydlig skillnad mellan medlemsbanker och de övriga två 

associationsformerna är att styrelseledamot i en medlemsbank har en legal skyldighet att vara 

medlem i banken enligt sjätte kapitlet tredje paragrafen i lagen om medlemsbanker.
19

 

Ägandeskapet och förvaltningen är inte skiljt som det ofta är inom sparbanker och 

bankaktiebolag. Medlemsbanker brukar ofta refereras till som kooperativa banker. 

Kooperativ är ett sätt att organisera verksamheten medan associationsformen är ekonomisk 

förening.
20

 Ett kooperativ ägs och drivs av sina medlemmar och syftet är att uppnå ett 

gemensamt mål.
21

 En ekonomisk förening är ett kooperativ med det gemensamma målet att 

främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Kooperationens internationella organisation 

(IKA) har antagit sju principer för kooperativ. Den sjunde och sista principen berör 

samhällsansvar. Ett kooperativ ska bidra till en hållbar utveckling av lokalsamhället.
22 

Sparbanker är likt medlemsbanker kundägda och enligt sparbankslagens första paragraf är 

ändamålet att: 

                                                           
16

 Svensk författningssamling. Lag om medlemsbanker. 1 kap 2§. Sveriges Riksdag.  
17

 Ibid. 1kap. 3§. 
18

 Ibid. 7kap 1§. 
19

 Ibid. 6kap 3§. 
20

 Beck-Friis, U. (2009). 
21

 Carbery, T.F. Watkins, W.P. (1986). 
22

 Andersson, B. (2013).  
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"... utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av vinst som kan uppkomma i rörelsen, 

främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet."
23 

Kunderna i Sparbanken representeras av huvudmän som är ytterst ansvariga för 

verksamheten. Huvudmännen är de som beslutar på sparbanksstämman och kan utöver det 

bland annat besluta om ansvarsfrihet och fastställande av resultat och balansräkning samt få 

önskat ärende behandlat på stämman.
24

 
25

  

Bankaktiebolag har associationsformen aktiebolag. Syftet för aktiebolag är att generera vinst 

till aktieägarna om inget annat anges i bolagsordningen. 
26

 Aktiebolagens syfte att generera 

vinst skiljer sig från medlemsbankernas att gynna ekonomiskt intresse vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara av vinstkaraktär.  

 

3.2 Information om intervjuobjekt 

 

3.2.1 Handelsbanken 
Handelsbanken bildades år 1871 i Stockholm och har idag Sverige, Storbritannien, Norge, 

Finland, Danmark och Nederländerna som hemmamarknader. De är en av fyra aktörer som 

kategoriseras som storbanker i Sverige och verkar för kundnytta vilket styrks av det faktum 

att de år 2015 placerade sig som etta i ServiceScores mätning för kundservice för fjärde året i 

rad.
27

 Utöver det hade man nöjdast kunder i allmänhet i svenskt kvalitetsindex undersökning 

inom banksektorn år 2014.
28 

3.2.2 Danske Bank 
Banken bildades i Danmark år 1987 som Danske Landmandsbank, Hypotek och Vexelbank i 

Köpenhamn. År 1990 slogs den samman med Handelsbanken i Danmark och fick det 

nuvarande namnet Danske Bank. År 1997 öppnade banken kontor i Oslo och Stockholm 

samtidigt som de förvärvade den svenska banken Östgöta Enskilda Bank. Danske Bank 

räknas inte till en av de fyra storbankerna i Sverige men är den femte största banken både sett 

till antal anställda, balansomslutningens storlek samt utlåning till allmänheten. 
29

  

                                                           
23

 Svensk författningssamling. Sparbankslag.  1kap 1§.  
24

 Ibid. 4kap 6§. 
25

 Ibid. 4kap 8§. 
26

 SFS: 2005:551. Aktiebolagslag. Justitiedepartementet L1. 
27

 Servicescores undersökning 2015. 
28

 Svenskt Kvalitetsindex. Bank 2014. 
29

Svenska bankföreningen. Bank och finansstatistik.  
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3.2.3 Länsförsäkringar Bank 
Länsförsäkringar grundades i början av 1800-talet då ett flertal större lantbruk gick samman 

och bildade brandstodsbolag runt om i Sverige då det fanns behov av gemensam finansiering 

till återuppbyggnad efter bränder.
30

 De olika brandstodsbolagen upplevde ett behov av 

uppstrukturering och bildade år 1936 Landsbygdens Återförsäkringsaktiebolag som senare 

blev Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringars bankverksamhet startade år 1996 och placerade 

sig år 2014 högt upp i Svenskt kvalitetsindex undersökning av kundnöjdhet inom 

bankbranschen samt blev utnämnd till årets bank av privata affärer.
31

 Länsförsäkringar Bank 

är idag den sjunde största banken i Sverige sett till balansomslutning och den femte största 

banken sett till antalet fysiska kontor.
32

 

Länsförsäkringar AB har i uppdrag av Sveriges 23 lokala länsförsäkringsbolag att bedriva 

affärer inom bank och försäkring. Länsförsäkringar är ett aktiebolag som till 100 procent är 

ägt av de 23 lokala länsförsäkringsbolagen. De lokala länsförsäkringsbolagen ägs i sin tur av 

försäkringskunderna i de enskilda bolagen.
33

 Länsförsäkringar Bank ägs därför indirekt av 

bolagets kunder och kan anses som en kundägd bank.  Eftersom Länsförsäkringar AB är ett 

aktiebolag som bedriver bankverksamheten lyder de under bankaktiebolagslagen. 

3.2.4 Åtvidabergs Sparbank 

Sparbanken i Åtvidaberg har bedrivit bankverksamhet sedan år 1867.
34

 Sparbanker är lokalt 

förankrade och bildades för att möjliggöra sparande till kundernas ålderdom som ett led i att 

bekämpa fattigdomen.  År 1997 skedde en fusion mellan Sparbanken Sverige och 

Föreningssparbanken vilket mynnade ut i FöreningsSparbanken AB som år 2006 bytte namn 

till Swedbank AB.
35

 Ett antal av Sveriges sparbanker ingick inte i fusionen, däribland 

Åtvidabergs Sparbank. De har dock ett nära samarbete än idag. 

3.2.5 JAK Medlemsbank 

En av Sveriges två medlemsbanker är JAK, som står för jord arbete kapital. Embryot till JAK 

Medlemsbank bildades av bönder på tidigt 1930-tal i Danmark medan den svenska 

verksamheten grundades år 1965 som en riskförening för ekonomisk frigörelse med det 

ideologiska målet att arbeta för ett samhälle utan räntor. JAK ombildades 1998, på grund av 

                                                           
30

 Länsförsäkringar Skåne. Om oss, Historia.  
31

 Länsförsäkringar Östgöta. Att vara kund; Årets Bank.  
32

 Svenska Bankföreningen. Bank och finansstatistik. 
33

 Länsförsäkringar. Om Länsförsäkringar AB. 
34

 Åtvidabergs sparbank. Om oss. 
35

 Swedbank. Från Sparbanker till Swedbank. 
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ny lagstiftning gällande sparlåneverksamhet i föreningsform, till JAK Medlemsbank.
36

 

Antalet medlemmar uppgick i januari år 2015 till 38269 personer.
37

  

3.2.6 Ekobanken 
Ekobanken är den andra medlemsbanken i Sverige och är en fusion mellan fria Kulturfonden 

och Sparkassan Sola. Fusionen ägde rum år 1986 och blev Ekosparkassan som senare kom att 

registreras som medlemsbank med namnet Ekobanken år 1998.
38

 År 2014 uppgick 

Ekobankens medlemsantal till 1774 personer.
39

 Den totala balansomslutning år 2014 för 

medlemsbankerna var sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor
40

 
41

, att jämföra med 

Handelsbankens balansomslutning 2816 miljarder kronor.
42

  

  

                                                           
36

 Skövde JAK medlemsbank. (2005). 

37
 JAK medlemsbank. Medlemsstatistik. 

38
 Ekobanken. Historik Ekobanken. 

39
 Ekobanken. Årsredovisning. 

40
 Ibid. 

41
 JAK medlemsbank. Årsredovisning 2014.  

42
Handelsbanken. Årsredovisning Handelsbanken 2014. 
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4. Teori 
 

4.1 Hållbarhetsdefinition 
 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."
43 

Ovan nämnda mening är Förenta Nationernas definition av hållbar utveckling som antogs år 

1987. Begreppet hållbar utveckling kommer ursprungligen från författaren Lester Brown 

medan FN:s definition har sitt ursprung i rapporten "Our Common Future" (kallas även 

Brundtlandsrapporten).44
 Hållbarhetsbegreppet innefattar tre dimensioner, en ekonomisk, en 

miljömässig och en social. För att ett företag ska vara hållbart och bidra till en hållbar 

utveckling bör det alltså uppfylla alla tre dimensioner av hållbarhet. 

 

Figur 1- Hållbarhetsbegreppets tre dimensioner
45

 

 

4.2 Carrolls pyramid 
 

Corporate Social Responsibility definieras av Europakommissionen som det ansvar som 

följer av att företag påverkar samhället.
46

 Ansvaret företaget har kan delas upp i fyra olika 

nivåer enligt Carrolls pyramid. Det fundamentala ansvaret och basen i Carrolls modell är det 

ekonomiska ansvaret. Det är essentiellt att företag genererar vinst och agerar 

vinstmaximerande och effektivt. Företaget är, när de tar det ekonomiska ansvaret, långsiktigt 

                                                           
43

 World Commission on Environment and Development. (1987), sid 8. 
44

FN-förbundet UNA Sweden.  
45

 Egen bearbetning av hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. 
46

 World Commission on Environment and Development. (1987). 

Hållbarhet 

Social 
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finansiellt hållbart och konkurrenskraftigt. Pyramidens nästa nivå är det legala ansvaret. Ett 

företag är ansvarigt att underordna sig de lagar som samhället har upprättat. Samhällen 

upprättar lagar och regler för att skilja på rätt och fel. Det etiska ansvaret är den tredje delen 

av pyramiden. Utöver de etiska riktlinjerna som lagar utgör finns ytterligare etiska normer 

och förväntningar angående företagets förhållningssätt och agerande från intressenter, bland 

annat konsumenter och anställda. Den sista och översta delen av pyramiden är det 

filantropiska ansvaret. Företaget har ett ansvar att vara en god samhällsmedborgare som 

bidrar till att öka livskvaliteten för samhällets medborgare. Bidraget kan vara både finansiellt 

och tidsmässigt och investeras i exempelvis kultur eller utbildning.
47

 Ordet filantropi betyder 

i grunden människokärlek
48

 men i allmänna definitioner av filantrop finnes ord som välgörare 

och oegennyttigt.
49

 

 

Figur 2- Carrolls pyramid
50 

De två första nivåerna i Carrolls pyramid, ekonomiskt och legalt ansvarstagande, är krav för 

att företag ska kunna verka på en marknad. Etiska ansvarstaganden antas vara en 

förutsättning snarare än ett krav. Om företaget inte agerar och tar det ansvar som förutsätts av 

intressenter finns en risk att konkurrenter gör anspråk på marknadsandelar. Det filantropiska 

ansvaret kan ses som eftersträvansvärt och anses därför inte vara ett krav eller en 

förutsättning för företagets verksamhet. 

Fundamentet företaget vilar på kan skapa konflikt med de tre övriga delarna av Carrolls 

pyramid, framförallt det etiska och filantropiska ansvaret. Vinstmaximering kan innebära att 

                                                           
47

 Carroll, B. A. (1991). 
48

 Nationalencyklopedin.  
49

 Svenska Akademien. (1928). 
50

 Egen bearbetning av Carrolls pyramid. 
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etiska aspekter inte prioriteras. Det filantropiska ansvaret innebär att företaget investerar 

resurser inom samhällsnyttiga projekt som kultur eller utbildning för att öka livskvaliteten för 

samhällets medborgare. Resursanvändningen kan analyseras utifrån två aspekter. Resurserna 

har en alternativkostnad och de kan alternativt investeras i till exempel effektivisering, 

marknadsföring eller forskning och utveckling för att skapa konkurrensfördelar. Det kan 

också vara en konkurrensförbättrande investering. Investeringar i samhällsnyttiga projekt som 

bidrar till nytta för medborgare kan vara en form av marknadsföring. Företaget ses som 

ansvarstagande och hållbart på grund av filantropiska investeringar och attraherar därför 

potentiella kunder.  

 

4.3 Intressentteorin 
 

Alla företag har grupper eller individer som påverkas alternativt påverkar företaget. De är 

dessa individer och grupper som är företagets intressenter. Intressentteorin utvecklades av 

Edward Freeman.
 51

 Intressentteorin delas ofta upp i tre perspektiv i form av ett normativt, 

deskriptivt och instrumentellt perspektiv. Det normativa perspektivet benämns som den 

normativa validiteten och syftar till identifikation av moraliska riktlinjer för organisationens 

förvaltare. Det betyder att en intressent identifieras utifrån deras intressen i organisationen 

oberoende av hur mycket det påverkar företaget. Intressenternas värde för företaget är inte 

beroende av vilket värde de har för andra intressentgrupper, som exempelvis ägare eller 

förvaltare.
52

 Det deskriptiva perspektivet, också kallat organisationens deskriptiva 

noggrannhet, syftar till att förklara företagets karaktär, förvaltarna och hur de ser på 

förvaltning av organisationen, hur organisationen förvaltas samt vilka företagets intressenter 

är och hur deras intressen ser ut. Det instrumentella perspektivet syftar till att beskriva om det 

finns något samband mellan hanteringen av intressenter och organisationens måluppfyllelse.
53 

En organisation kan ha många olika identifierade intressenter. Vanligtvis identifieras och 

grupperas intressenter till fem grupper: ägare, kunder, leverantörer och distributörer, anställda 

och lokalsamhällen. Självklart finns det många andra intressenter och ofta nämns grupper 

som miljöaktivister, konkurrenter, media, affärspartners, naturen och framtida generationer.
54

 

                                                           
51

 Freeman. (1984). 
52

 Friedman,A. Miles, S. (2006), s. 28-29. 
53

 Ibid. 
54
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För att analysera företagets intressenter delas de upp i primära och sekundära intressenter. De 

primära intressenterna är de som företaget är beroende av. Exempel på primära intressenter är 

aktieägare, investerare, kunder, leverantörer och samhället som tillgodoser infrastruktur samt 

lagar och regler så att marknaden fungerar. De sekundära intressenterna är de grupper eller 

personer som påverkar eller påverkas av organisationen. Organisationen är inte beroende av 

de sekundära intressenterna men de kan påverka den i hög grad.  Media är ett tydligt exempel 

på en sekundär intressent, företaget är inte direkt beroende av media men dålig publicitet 

påverkar sannolikt negativt.
55

  

 

Figur 3- En organisations primära intressenter
56

 

4.4 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning inom området har visat skillnader mellan förutsättningar och resultat för 

kommersiella banker och medlemsägda banker. Övervakningen av kunder tenderar att både 

vara bättre och lättare för medlemsbanker. Den finansiella återhämtningsförmågan tenderar 

också den att vara bättre i en medlemsägd bank, mycket på grund av den lokala förankringen 

de ofta har. Dock är medlemsbankernas effektivitet ofta eftersatt vilket har visat sig bero på 

ett socialt och samhällsbaserat fokus snarare än ett finansiellt vinstmaximerande fokus.
57

 

                                                           
55

 Clarkson, E. Max, B. (1995), s. 106-107. 
56

 Egen bearbetning av intressentteorin. 
57

 Bagnoli, L. Manetti G. (2013). 
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Samtidigt visar forskning att ett företag som presterar sämre CSP (Corporate Social 

Performance) påverkar det finansiella utfallet negativt. Därmed konstateras att CSP och 

finansiellt utfall har ett positivt samband.
58

 Medlemsägda banker tenderar också att vara i 

framkant med ekonomiska och sociala innovationer och att de tjänar en viktig institutionell 

roll i samhället.
59

 

Det har också forskats kring relationen mellan finans och etik men ofta är forskningen 

inriktad och fokuserad på monetär vinst där etik är sekundärt. Finans kan ses som lönsamhet 

och etik som hållbarhet. Bánfi ansåg att mycket av tidigare forskning inom området har 

fokuserat på ett lönsamhetsperspektiv snarare än ett hållbarhetsperspektiv. Etiska och 

hållbara alternativ till vinstmaximerande banker är önskvärda då de är villiga att offra vinst 

till fördel för ett mer hållbart samhälle. Bánfi ansåg också att problematiken kring etiska och 

hållbara mål är att de är svåra att mäta samtidigt som det ofta sker på avkastningens 

bekostnad vilket föranlett att kommersiella banker har undvikit projekt med sådan karaktär. 

Oavsett om affärsbankers investeringsmål är av etisk eller kommersiell art bedöms 

konsekvenserna på samma skala som utgörs av pengar ut jämfört med pengar in. Definitionen 

av hållbarhet och etik inom bankbranschen har därmed blivit lidande och outvecklad.
60
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 Meng-Wen Wu, Chung-Hua Shen. (2013). 
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60
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5. Empiri 
__________________________________________________________________________________ 

Empiriavsnittet behandlar de intervjuer som genomförts med de sex olika bankerna. Här 

redogörs vilken syn respektive företag har på hållbarhet samt hur hållbarheten hanteras i 

den dagliga verksamheten. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Figur 4- Egetutvecklat frågeformulär till intervjuerna.
61

 

 

5.1 Handelsbanken62 

 

Michael Sterne menade att kundnöjdhet och långsiktighet är Handelsbankens 

företagsstrategiska grundpelare. Man har inga budgetmässiga mål i absoluta tal utan man ska 

hela tiden vara lite bättre än andra banker och att ha högre lönsamhet än snittet av övriga 

alternativ på marknaden. Handelsbanken arbetar decentraliserat där varje kontor anpassas 

efter de kunder som finns där. För att nå nöjdast kunder inom banksektorn krävs att man 

möter de krav som bankens kunder har på verksamheten där hållbarhet är ett mycket viktigt 

område. Sterne delade upp hållbarhetsbegreppet i tre delar bestående av social, ekonomiskt 

och miljömässig hållbarhet där alla delar genomsyrar och fungerar i symbios med de 

affärsmodeller och strukturer som man arbetar efter.  

                                                           
61

 Egen bearbetning. 
62

 Intervju med Michael Sterne. 

Vad är hållbarhet? 

Varför är det viktigt med hållbarhetsarbete? 

    Hur anser ni att bankers vinstsyfte påverkar hållbarhetsarbetet? 

Hur arbetar ni med hållbarhet? 

       Vad skiljer hållbarheten inom er bank jämfört med andra banker? 

Hur påverkar hållbarhetsarbetet er företagsstrategi? 

Hur ser kravbilden från intressenter ut inom området? 

       Har kravbilden förändrats och hur tror ni att den kommer att förändras? 

Vilka investeringar exkluderas  på grund av hänsyn till hållbarhet? 

Är det något centralt som vi förbisett i ert hållbarhetarbete? 
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Inledningsvis avhandlade respondenten social hållbarhet som utgörs av två delar bestående av 

lägre kostnader och nöjdare kunder. Har man lägre kostnader än sina konkurrenter är 

Handelsbanken mer restriktiv med resurser vilket i sin tur genererar miljömässig 

långsiktighet. Genom att ha lägre kostnader och nöjdare kunder bidrar de samtidigt med 

samhällsnytta vilket är det Handelsbanken vill uppnå med sin sociala hållbarhet. Det är vitalt 

att ha de nöjdaste medarbetarna för att kunna nå de mål som sätts inom företaget. Trivs 

personalen på sitt arbete utvecklas organisationen och skapar bra resultat. Det praktiseras 

genom ett självständigt arbete med valfrihet eftersom det är i den miljö man som 

ansvarstagande och intelligent människa trivs bäst.  

Den andra delen av hållbarhetsbegreppet är ekonomisk hållbarhet. Sterne orerade i termer av 

att lönsamhet är extremt viktigt för att en bank ska kunna vara hållbar. Man har en 

fundamental roll i samhället och därmed ansvar att upprätthålla en ekonomisk långsiktighet. 

Banker har bara cirka en procent i rörelsemarginal vilket innebär att kreditförluster är absolut 

förbjudet då förändringar i balansräkningen kan radera ut resultat väldigt fort. Bankbranschen 

är speciell då balansräkningen är enormt mycket större än resultaträkningen och då kan man 

inte ha kreditförluster eftersom de kan vara upp till 100 procent av den totalt lånesumman. 

Bankerna tjänar enorma pengar i absoluta tal om man utför sitt arbete utan felsteg men i 

procent är det en blygsam marginal. Det gör verksamheten skör och bräcklig och det är 

viktigt att de gör vinst för att bevara en ekonomisk hållbarhet med ett långsiktigt tänk. 

Handelsbanken var en av få banker runt om i Europa som under finanskrisen år 2008 och 

2009 inte behövde statligt stöd. Det är ett tecken på att man är ekonomiskt hållbar och inte tar 

för stora risker på bekostnad av långsiktighet. Lönsamhet och stark balansräkning krävs för 

ekonomisk hållbarhet. 

Den tredje delen är miljömässig hållbarhet vilket grundas i att man agerar sparsamt med 

resurser. Inom Handelsbanken vänder de på papper och Sterne påvisade att det näst intill är 

lite jargong kring att vara snål även om det bitvis är att driva lite med sig själva. Det handlar 

även ur denna aspekt att ha lägre kostnader och därmed får man en positiv miljöpåverkan 

eftersom man inte slösar med resurser. Miljötänket kommer också naturligt av andra skäl då 

det finns lagar och förordningar som behandlar utsläpp och föroreningar. Självfallet tänker 

man på vilken el som köps till företaget påpekade Sterne men det är huvudsakligen att 

hushålla med resurser och ha lägre kostnader som är företagets miljömässiga 

hållbarhetstanke.  
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Vidare talades det om vilka investeringar som utesluts på grund av exempelvis miljömässiga 

och etiska skäl. Informanten berättade att de delat in bankens fonder i två skikt där ett är mer 

oberoende av etiska inslag och där det andra är mer etikbaserat för att nå de kunder som är 

mer medvetna kring sådana frågor. I grund utesluts alla företag som strider mot mänskliga 

rättigheter enligt Förenta Nationernas lista eller uppenbart strider mot rådande lagar och 

föreskrifter. Handelsbanken följer flera frivilliga överenskommelser beträffande investeringar 

och arbetar aktivt med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar genom "Principle of 

Responsible Investments"-överenskommelsen, PRI.  I de etiska fonderna utesluts vapen, 

tobak och pornografi för att nämna några medan de ordinarie fonderna innefattar 

vapenhandel. Sterne påpekade att vad som är etiskt är högst individuellt och att en pacifist 

aldrig kan rättfärdiga sådan verksamhet samtidigt som en annan människa skulle finna 

argument för att det skulle vara etiskt och att vapen hjälper till att upprätthålla fred. I 

Linköping vore det direkt oförståndigt att verka emot vapen då SAAB som globalt försvar- 

och säkerhetsföretag har mycket verksamhet i staden. Många av bankens kunder arbetar på 

SAAB och anser i allra högsta grad att deras arbete går ut på att hjälpa människor och bidra 

till en bättre värld. Olika kunder har olika krav på vad de kan tänkas investera i och då anser 

Handelsbanken att två nivåer med olika strikt syn på exkludering är en lämplig uppdelning.  

Det finns också krav från allmänheten att Handelsbanken är en ansvarsfull bank, därför är det 

en viktig del för Handelsbankens image. För att kunderna ska känna sig nöjda krävs det att 

Handelsbanken utifrån kundernas perspektiv är ett långsiktigt och hållbart företag som tar 

ansvar i de olika hållbarhetsfrågorna. Hållbarhet är viktigt för många människor som är 

potentiella kunder eller som redan är kunder hos Handelsbanken därför är det viktigt för 

Handelsbanken också. På grund av att det är viktigt för många människor finns det en 

förväntan att Handelsbanken tar ansvar, annars hade de inte valt Handelsbanken. Sterne 

upplevde också att kravbilden kommer att bli hårdare men betonar att hållbarhet är olika för 

olika människor. Kunderna blir allt mer uppmärksamma på den indirekta påverkan banker 

har, det är inte bara den direkta påverkan i form av kontorsmaterial och dylikt.  
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5.2 Danske Bank63 
 

Jan-Erik Lundqvist inledde med att poängtera att Danske Bank vill bedriva en sund 

verksamhet som är hållbar i längden. Det fokuseras på miljömässig hållbarhet samtidigt som 

det värnas om kunder, medarbetare samt ägare men också samhället. De försöker göra det 

som är bäst för alla och föregå med gott exempel med en miljöpolicy som mer praktiskt går 

ut på att släcka lampor, skriva ut så lite papper som möjligt och resepolicys som inte 

behandlas mer ingående än att den är till för att minska utsläppen från bankens verksamhets 

sida. Det ligger i allas intresse att primärt värna om miljön för att nå en uthållighet i den 

tillväxt som Lundqvist menade är nödvändig för att kunna finnas kvar och påverka 

utvecklingen. Generellt sett har banker en viktig samhällsfunktion där man agerar som ett 

smörjmedel för ekonomin och samhället där människor lever. Tillväxten och lönsamheten är 

därmed grundläggande för att inte bli förbisprungen av andra aktörer för då kan man inte 

påverka framtiden.  

Vidare menade Lundqvist att det är viktigt att vara hållbar för att bankens kunder ställer krav 

på att Danske Bank ska vara hållbara och medvetna om miljörisker. Respondenten upplevde 

att kravbilden har förändrats mycket de sista tio till 15 åren och människor har blivit mer 

medvetna om klimathotet. Från bankens sida finns det till exempel ett riskanalystänk kring 

kreditgivning till fastigheter med bensinstationsverksamhet eller träimpregnering men ofta är 

det så att man slår in öppna dörrar menade Lundqvist då kunden är lika insatt i problematiken 

kring lagstadgade saneringskostnader som banken är. Kravbilden från kunder har påverkat 

sättet banken arbetar på och idag sker näst intill samtliga inköp genom större ramavtal där det 

är centralt säkerställt att ursprunget är fritt från barnarbete och korruption.  

I Danske Banks fonder arbetas det aktivt för ansvarsfulla investeringar. Koncernens policy 

försäkrar att samtliga bankens fonder exkluderar företag som bryter mot internationella 

konventioner vad det gäller vapen, korruption, miljöförstöring, arbetsrätt och mänskliga 

rättigheter. Det är fundamentalt att de produkter som Danske Bank förvaltar genererar 

långsiktigt värdeskapande och på så sätt bidrar till bästa möjliga avkastning för bankens 

kunder. Danske Bank vill arbeta ansvarsfullt mot omvärlden och investerar därför bara i 

företag som inte bryter mot Förenta Nationernas principer och bestämmelser för mänskliga 

rättigheter och närliggande områden som miljöförstöring och vapenhantering. Danske Bank 

samarbetar med ett svenskt företag vid namn Ethix SRI Advisors som arbetar med att 
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regelbundet kontrollera och "screena" investeringar i företag. Dessa kontrollsprocesser har 

grundats på direktiv framtagna av FN och OECD. Om ett företag Danske Bank investerat 

pengar i bryter eller uppvisar brister mot riktlinjerna upprättas en dialog med det berörda 

företaget där man undersöker avsikten med handlingarna. Utifrån denna dialog fattas sedan 

beslut om Danske Bank tänker fortgå med sin investering i företaget eller väljer att avsluta 

den. 

På frågan kring hur bankens vinstsyfte påverkar hållbarhetsarbetet menade Lundqvist att det i 

verkligheten säkert kan vara så att det spelar in. Det är dock inte avsikten att det ska göra det 

men att det på marginalen kan bli en konsekvens. Danske Bank brinner för att göra affärer 

med företag som vill satsa men gråzonen bedöms solklart med avslag i de riktlinjer banken 

har. De gör inget de inte får men på marginalen kan det vara så att hållbarheten påverkas av 

bankens lönsamhetsmål berättade Lundqvist. Generellt sett när det kommer till kritan är det 

oftast priset eller räntevillkoren som avgör affären snarare än bankens specifika åtgärder 

kring hållbarhet. Det finns alltid en diskussion kring vad som egentligen är hållbart. Det finns 

inget facit och mycket går att jämföra. Att elda med olja är möjligtvis inte optimalt men det är 

bättre än att elda med kol. Ofta känns det i magen om något är fel och att man ska hålla sig 

borta. Att agera med sunt förnuft är något som är viktigt för Danske Bank. 

När det gäller den ekonomiska tillväxten är den viktig för att kunna påverka. Koncernen har 

som mål att inneha tio procent av den svenska affärsvolymen inom några år. Det finns inget 

utsatt datum men det är ett företagsmål för hela den svenska verksamheten. Danske Bank vill 

vara en samarbetspartner för sina kunder som erbjuder mer på det sociala planet och att mötet 

mellan människor blir ett mervärde. Sverige är en prioriterad tillväxtmarknad och det satsar 

rejält för att ha tillväxt och i förlängningen ekonomisk hållbarhet.  

Danske Bank vill verka i tillväxtorter och öppnar inte kontor i avfolkningsbygder. Det är 

lättare att ha tillväxt i storstadsområden med den urbanisering som präglar bostadsmarknaden 

idag. Lundqvist reflekterade kortfattat att den företagsstrategin går att diskutera ur ett 

hållbarhetsperspektiv men det tar för lång tid att få lönsamhet om man inte befinner sig i 

tillväxtorter. Lönsamheten går först för att kunna finnas kvar som en större aktör inom 

bankbranschen vilket Danske Bank har för avsikt att bli.  

För att uppnå sina mål kring hållbarhet är begrepp som kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet 

viktiga för Danske Bank. Det är essentiellt att medarbetarna är entusiastiska och att de gillar 

att arbeta i banken. För att uppnå det trodde Lundqvist inte att lönen avgjorde hur pass väl 



 

24 
 

man trivs med sitt arbete utan att det snarare handlar om möjligheten att påverka sin egen 

arbetssituation. Det är tillsammans en framgångsrik och långsiktig verksamhet byggs. 

 

5.3 Länsförsäkringar Bank64 
 

Pia Carlgren inledde med att poängtera att hållbarhet är ett brett begrepp som handlar om 

ansvarstagande ur ett etiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

Länsförsäkringar Bank arbetar utifrån vissa riktlinjer där man är en del av det lokala 

samhällsengagemanget eftersom man är kundägda. Det banken menar med hållbarhet är det 

som annars kan benämnas som CSR men de brukar inte det uttrycket då det inte är lika 

vanligt i kunders allmänna kännedom inom området. Man arbetar övergripande med 

hållbarhetsfrågor och rent konkret tar det sig uttryck på många olika sätt menade Carlgren. 

Det handlar i grunden om att försöka definiera vad hållbarhet är för något. Carlgren tyckte att 

begreppet ständigt genomgår en process av förändring i och med att samhället förändras. Om 

man ser tillbaka i tiden handlade det mer om vad som är etiskt riktigt medan dagens samhälle 

fokuserar mer på miljöfrågor med den rådande klimatsituationen. Verksamheten speglas av 

samhället och det krävs en dialog mellan alla intressenter för att kunna definiera hållbarhet på 

bästa sätt. Hållbarhet är något som är här och nu och det kommer inte vara något specifikt för 

all framtid. Inom Länsförsäkringar Bank tas naturligt mer lokalt ansvar för regionen där man 

finns och verkar. Carlgren berättade att ungefär varannan östgöte är kund hos dem och att 

man därför känner ett extra ansvar att engagera sig i bland annat näringslivsutveckling och 

föreningsliv som inte har direkt bäring till bankens affärsområden. Det handlar indirekt om 

att bli en självklar del av regionen men Carlgren gjorde gällande att det inte handlar om 

välgörenhet utan att Länsförsäkringar Bank vill att det är något de ska ha igen på sista raden.  

Vad det gäller fondinvesteringar görs det mer centralt och det har de senaste ett till två åren 

genomförts rejäla insatser inom området. Numera har man en väldigt bra struktur kring 

hållbarhet där man aktivt arbetar med att kontrollera, följa upp och säkra investeringar ur ett 

hållbart perspektiv. Det är dock ej en utgångspunkt att man utesluter en viss form av 

investeringar utan man vill i grund och botten påverka andra företag till det bättre. Är det 

ansvarstagande att inte bry sig om ohållbara företag är en relevant frågeställning. Det är inte 

lätt att veta var man ska dra gränsen för vad som är godkänt och inte. 
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Carlgren berättade att nyanställda på Länsförsäkringar får utbildning innan de tillträder den 

aktuella tjänsten samt information kring vilket ansvar som vilar på dem i och med att de 

hanterar andra människors pengar. Det är viktigt att de anställda arbetar utifrån företagets 

goda värdegrund vilket är viktigt för att Länsförsäkringar Bank ska vara hållbara.  

När det gäller målsättningen med verksamheten har företaget inte en exakt vinstmarginal. Det 

beror på så mycket saker som banken inte kan påverka som exempelvis antalet skador och 

nyteckningar. Carlgren menade dock att Länsförsäkringar vill ha en långsiktig lönsamhet 

inom alla affärsområden och att alla kundsegment ska finansera sig själva så inte vissa 

kundgrupper subventionerar andra. Motivet är att det ska vara rättvist mellan kundsegmenten. 

Med vinst ges möjlighet att göra nyinvesteringar och det är viktigt för att vara hållbara i 

verksamheten. Det handlar inte om att vinstmaximera och man höjer inte premier för sakens 

skull. Vinsten bidrar till att bolaget ska kunna utvecklas och erbjuda de tjänster som kunderna 

efterfrågar. Självklart läggs en budget som man arbetar efter då det finns regler från 

finansinspektionen på kapital och säkerhet.  

På frågan om kravbild från kunderna refererade Carlgren till en undersökning som företaget 

genomförde år 2014 i Östergötland. Utifrån undersökningen bedömde Carlgren att hållbarhet 

är en viktig fråga och att den kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det är en allmän 

omvärlds- och samhällstrend med frågor kring hållbarhet. Carlgren menade att eftersom de är 

kundägda ligger de långt fram i det lokala ansvarstagandet. De har till exempel 

nattvandringar som man anordnar i samarbete med Linköpings fotbollsklubb LFC. Carlgren 

påpekade att det skiljer som dem från andra banker att Länsförsäkringar har flera sådana 

lokala samarbeten och sponsringsprojekt för att bidra till ett tryggare och bättre samhälle.  

Carlgren berättade att företaget år 2014 arbetade aktivt med dess vision, affärsidé och 

långsiktiga övergripande mål som sträcker sig fram till år 2018. Ett av de fyra nya 

övergripande målen innefattar hållbarhet och det har inte förekommit tidigare. 

Länsförsäkringar Banks övergripande mål är att ha låg risk, hög volymtillväxt, hög 

lönsamhet, vara det bolag med mest nöjda kunder och att öka antalet kunder.
65

 Det kommer 

att påverka företagsstrategin så att det läggs mer resurser och kraft på hållbarhetsfrågor och 

hur ett tryggare och bättre samhälle nås. I praktiken innebär det att alla inom företaget ska 

öka sin medvetenhet och få en bättre kunskap kring hållbarhet.  
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5.4 Åtvidabergs Sparbank66 

 

Christian Ottosson inledde intervjun med att förklara strukturen inom banken och det lokala 

fokuset som associationsformen sparbank innebär. Alla bankens kunder har stark anknytning 

till banken då cirka 75 procent bor på orten medan många av de övriga är utflyttade men på 

grund av relationen till banken väljer att fortsätta vara kund. Att banken är kundägd och den 

lokala anknytningen som följer av innebär att allt som är bra för Åtvidaberg är bra för banken 

och allt som är bra för banken är bra för Åtvidaberg.  

Ottosson menade att hållbarhet är att bygga ett samhälle som fungerar över tid, ur alla 

perspektiv. Miljöperspektivet är en ytterst viktig del av det samtidigt som bankens incitament 

att verka för att bygden fungerar är viktig utifrån en hållbarhetsaspekt. Allt arbete banken åtar 

sig syftar till att stadga upp bygden och se till att Åtvidaberg fungerar som samhälle. Konkret 

stödjer de i form av sponsring många föreningar i bygden med omnejd i tron om att 

föreningsliv är fundamentalt för att ett samhälle ska fungera på sikt. De stödjer inte enbart 

större föreningar som Åtvidabergs fotbollsförening utan också mindre föreningar som inte 

har elitverksamhet. Som ett led i att göra Åtvidaberg attraktivare har de också varit drivande i 

bostadsbyggande vid attraktiva bostadslägen i Åtvidaberg för att på så sätt locka till sig 

invånare. En annan viktig del är att ta ansvar som bank i kontanthanteringsfrågan. 

Åtvidabergs Sparbank hanterar kontanter trots att det enligt Ottosson inte är bankens mest 

lönsamma del. För att ett samhälle ska fungera krävs det att kontanthantering är möjlig och 

det är anledningen till att banken hanterar kontanter snarare än att det är finansiellt lönsamt.   

Ottosson nämnde också kreditgivningen som är en stor del av bankens arbete. Banken ställer 

inga ytterligare krav förutom de tillstånd som krävs och de lagar som måste följas ur 

miljösynpunkt. Här ansåg Ottosson att det finns stort utrymme till förbättring samtidigt som 

ytterligare krav utöver de legala kan vara svåra att ställa. Hållbarhet är ett brett begrepp med 

mycket subjektiv bedömning. Trots svårigheterna ansåg Ottosson att banken har mycket att 

jobba på när det gäller krav på kredittagarna och att vissa krav därför går att ställa trots den 

subjektiva aspekten. Han nämnde också att de kan bli bättre att indirekt påverka företag 

genom att tala mer om hållbarhet och integrera det mer i kundrelationen och på så sätt 

påverka kredittagarna utan att ställa direkta krav.  
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Vinstsyftet i sparbanker syftar till att finansiera två delar menade Ottosson. Dels går 

Åtvidabergs Sparbank vinst till att kapitalisera banken på grund av att de inte har några 

aktieägare som kan kapitalisera banken genom nyemission. Den andra delen av vinsten går 

till att utveckla bygden. Banker är idag strängt reglerade och det gör att lönsamhet både är ett 

krav och en förutsättning för att det ska vara möjligt för banken att verka på längre sikt. 

Därför kan Åtvidabergs historia ses som ett resultat att banken varit hållbara, den har varit 

verksam i bygden i nära 160 år. Banker har idag så höga krav att det inte är möjligt för banker 

att fokusera på kortsiktiga vinster. 

Ottosson uppmärksammade även bankens påverkan. Han nämnde att hållbarhet och 

hållbarhetspåverkan kan analyseras utifrån en pyramidmodell där de som har störst påverkan 

är längst ned. Han menade att Åtvidabergs Sparbank placerar sig högt upp där de inte har så 

stor påverkan. Ottosson talade om att till exempel dra ned på pappersförbrukning, 

förbrukning av el samt hur anställda reser som exempel på hur de påverkar miljön. Den 

indirekta påverkan kan de dock bli bättre på genom att ställa krav på kredittagarna. 

Åtvidabergs Sparbank samarbetar med Swedbank och andra fondbolag för att kunna erbjuda 

kunderna fondlösningar varför investeringar och eventuella exkluderingar på grund av 

hållbarhet enbart gäller kredittagare.  

Kraven från Åtvidabergs Sparbanks intressenter är inte påtagligt stora och de flesta 

intressenter förutsätter att banken jobbar hållbart. De ställs sällan frågor eller krav om 

Sparbankens hållbarhetsarbete men Ottosson trodde dock att kravbilden kommer att förändras 

och att banken därför kommer fokusera mer på hållbarhet i framtiden. Ottosson förutspådde 

att nya och yngre medarbetare kommer ställa högre krav på att banken har ett tydligare 

hållbarhetsfokus. Han trodde också att det kommer bli viktigare i olika företags profilering i 

framtiden. Sparbankens företagsstrategi genomsyras idag inte av hållbarhet och Ottosson 

menade att de har en stor möjlighet att utvecklas. Utvecklingspotentialen inom 

hållbarhetsfrågan är möjlig inom alla sektioner på banken och Ottosson nämnde också att 

möjlighet till utveckling inom hållbarhet finns hur bra ett företag eller individ än är. 
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5.5 JAK Medlemsbank67  
 

Inledningsvis poängterade Stephen Hinton att begreppet hållbarhet är väldigt flytande inom 

JAK Medlemsbank. Det finns inget specifikt i bankens företagsstrategi eller styrande 

dokument som behandlar hållbarhet. Det är djupt rotat i bankens ideologi att banken ska 

verka för miljö och uthållig utveckling att det inte behandlas särskilt. Att aktivt arbeta i 

skapandet av verkliga värden med lokal förankring har alltid har varit viktigt för bankens 

medlemmar. JAK Medlemsbank är i grunden en bank som vill bygga ett jordnära och 

pragmatiskt system som är resilient mot ekonomiska störningar. Att banken arbetar helt utan 

ränta är ett förhållningssätt som illustrerar denna alternativa finansiella lösning för hållbarhet. 

Hinton nämnde att de inte ställer några övriga krav vid utlåning än de legala och att de ska 

uppfylla de krav som krävs för att kunna upprätthålla en räntefri bank. 

Informanten medlade en bild av ett ineffektivt system som JAK Medlemsbank vill motarbeta. 

Det finansiella system som används idag har inte varit verksamt i 100 år och det undergräver 

möjligheterna för kommande generationer att leva på jorden. Människor lever över sina 

resurser vilket skapar en stress för människor och på sikt kommer något att ge vika. 

Respondenten talade om en krock mellan människans sätt att leva, det finansiella systemet 

och jordens naturresurser. Det är ett djupt mänskligt trauma vi upplever. Genom en lokal 

förankring där människor tar ansvar för den miljö deras barn ska växa upp i integreras jord, 

arbete och kapital med varandra i en långsiktig process. 

Informanten avhandlade vägar till en hållbar ekonomi och var övertygad om att den rätta 

vägen bygger på rättvisa. En rättvis ekonomi är en hållbar ekonomi menade Hinton. Att vara 

rättvis är att inte använda den makt som man har över andra människor utan att alla ska ha 

lika möjligheter. Ett orättvist tillstånd skapar missämja bland människor vilket i sin tur leder 

till stress. Stress gör människor otrygga på ett vis som påverkar dem att skada sin omgivning 

i form av natur och miljö. Hinton menade att allt hänger ihop och är övertygad om att ett 

tryggare och mer jämställt samhälle skulle innebära färre brott samt mindre föroreningar och 

skräp i naturen.  

Vidare menade Hinton att vinstsyftet inte är förenligt med hållbarhet. Människor är så djupt 

rotade i systemet där vinst är allt som betyder något men för respondenten är det bara en liten 

del av vad ekonomi handlar om. Vad är den monetära vinsten värd om vi på sikt inte har en 

                                                           
67

 Intervju med Stephen Hinton. 



 

29 
 

plats att leva? Hinton delgav lite skämtsamt att JAK Medlemsbank inte tror på gud till 

skillnad från övriga banker. I det här fallet rör det sig om en förkortning av globalisering, 

urbanisering och digitalisering och inte den andra vedertagna betydelsen.  

Vad det gäller krav från myndigheter redogjorde Hinton om enorma krav för finansiell 

hållbarhet med strikta regler och stark rapportering om kreditrisker från finansinspektionen. 

Det är en stor sektor inom EU som arbetar kring just finansiell stabilitet. Ur miljösynpunkt 

finns inga som helst krav från finansinspektionen och området är inte alls kontrollerat i 

samma utsträckning som krediter. På frågor om krav från kunder ville informanten justera att 

det inte rör sig om krav utan om efterfrågan och den kommer från medlemmarna och inte 

kunderna. JAK Medlemsbank är ett kooperativ som en ekonomisk förening och finns till för 

medlemmarna. Man exkluderar inga projekt på förhand men man ska i sin ansökan kunna 

redogöra för varför det aktuella projektet bidrar positivt och inte är skadligt för samhället 

eller miljön. 

Sammanfattningsvis beskrev Hinton hållbarhet ur en miljöaspekt, finansiell aspekt men också 

en form av social aspekt. Han berättade om sin och JAK:s vision om ett tryggt och uthålligt 

samhälle utan stress där människor kunde vara lyckliga utan att konkurrera.  

 

5.6  Ekobanken68
 

 

Den grundläggande idén med att starta ekobanken var att bidra till utveckling av ett mer 

hållbart och mänskligt samhälle. Enligt Maria Flock Åhlander är syftet med att Ekobanken 

bedriver bankverksamhet inte att generera vinst till aktieägare eller i Ekobankens fall 

medlemmarna. Ekobanken delar upp hållbarhet i tre aspekter, ekologiskt (miljömässigt), 

socialt och kulturellt. Utöver den allmänna definitionen tillkommer ett kulturellt värde som 

syftar till att värna om det fria tänkandet och friheten att ta egna initiativ. Flock Åhlander 

antydde också att Ekobankens syn på hållbarhet skiljer sig från den klassiska synen där det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret balanserar likt en sol med tre ben, där varje 

område är av lika stor vikt. Istället anser Ekobanken att målet med hållbar utveckling är 

social hållbarhet. Det ekonomiska är enbart ett verktyg för att uppnå hållbarhet och det ska 

ske inom ramen för en hållbar miljö.  
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Konkret för att bidra till en hållbar utveckling inom ramen för en hållbar miljö använder 

banken pengar som verktyg genom utlåning till hållbara projekt. Genom att ge verksamheter 

lån bidrar Ekobanken till utveckling inom sociala, kulturella och ekologiska verksamheter 

och den grundläggande idén med banken uppfylls därigenom. Utlåning sker utifrån 

Ekobankens utlåningspolicy som innehåller tre utlåningsområden, ekologiskt, socialt och 

kulturellt. Inom varje delområde finns verksamheter Ekobanken syftar att ge utlåning till. 

Ekobankens utlåningspolicy är en policy och varje utlåningsbeslut övervägs separat.  

Ekobanken har som medlemsbank syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Det 

ekonomiska intresset är inte av traditionellt slag, att öka medlemmarnas förmögenhet, utan att 

få en mer hållbar ekonomi. Ekobanken ser som tidigare det ekonomiska, vinsten, som ett 

medel för att bidra till målet att skapa ett mer hållbart samhälle och bidra till hållbar 

utveckling. Vinsten som Ekobanken genererar kan placeras i en utvecklingsfond som syftar 

till att bidra med finansiellt kapital då större nyinvesteringar ska genomföras. Ekobankens 

medlemsandelar har också en årlig procentuell kurs som bestäms av styrelsen baserat på 

resultatet. Den procentuella kursen hade de inte de första tio åren, medlemmarna hade i 

början av bankens historia därför ingen avkastning på sitt insatta kapital. Förändringen 

genomfördes för att locka medlemskapital som banken bygger på. Genom att attrahera 

medlemskapital kan banken i större grad bidra till ett mer hållbart samhälle genom mer 

utlåning och finansiellt stöd till hållbara verksamheter. En kursökning realiseras först vid 

försäljning av medlemsinsatsen. 

En stor skillnad mellan Ekobanken och de övriga bankerna är enligt Flock Åhlander att de är 

den enda banken i Sverige som representerar bankrörelsen "Social Banking". Det finns ingen 

etablerad definition vad "Social Banking" innebär men det finns ett antal gemensamma 

karaktärsdrag för banker som representerar "Social Banking". Exempel på karaktärsdragen är 

stor inverkan av mänskliga rättigheter och solidaritet, jämlikhet mellan kön, transparens, 

ägarform som förhindrar starka egenintressen och avståndstagande från vinstmaximering och 

spekulation.
69

 Flock Åhlander påpekade även att Ekobanken bland annat måste ha balans 

mellan inlåning och utlåning och att lönedifferensen för de anställda i banken ska vara låg.  

Transparensen Ekobanken har är en av de största och mest tydliga skillnad jämfört med de 

övriga bankerna enligt Flock Åhlander. Ekobanken redovisar öppet all utlåning med undantag 

av privatpersoner på grund av sekretesslagen. Det gör att kunder i banken har stor insyn och 
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konkret kan se vilka verksamheter Ekobanken finansierar. Respondenten påtalade även 

ömsesidigheten i banken. Som medlem har du makt att förändra genom bland annat motioner 

och inflytande på bankens stämma. Något som också är centralt i Ekobanken är hänsynen till 

de pengar de förfogar över, alltså medlemmarnas pengar. Flock Åhlander nämnde att de har 

fokus på vad de pengarna Ekobanken förfogar över vill åstadkomma. Det kan tolkas som vad 

medlemmarna faktiskt vill att deras pengar ska gå till. 

Flock Åhlander hänvisade avslutningsvis tillbaka till Ekobankens grundläggande syfte. 

Ekobanken skapades för att bidra till ett mer hållbart samhälle och det är en fundamental 

skillnad från de övriga bankerna som har hållbarhet som en sidoverksamhet. Om en person är 

mer intresserad av en hållbar utveckling än egen finansiell utveckling finns Ekobanken som 

ett tydligt alternativ. 
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6 Analys 
__________________________________________________________________________________ 

Analys av empirin utifrån de två frågeställningarna för att kunna dra slutsatser för att 

uppfylla syftet med studien. 

__________________________________________________________________________________ 

 

6.1 Hur skiljer sig synen på hållbarhet beroende på bankens 

associationsform? 
 

De sex olika bankerna som intervjuats har olika syn på hållbarhet även om flera utgår från 

den klassiska tredimensionella synen. Handelsbankens syn på hållbarhet utgår helt från den 

tredimensionella synen men det kan dock urskiljas ett tydligt fokus på den ekonomiska 

aspekten i deras syn på hållbarhet. Sterne menade att en stor del av social hållbarhet innebär 

att ha lägre kostnader än konkurrenter och vara restriktiva med bankens resurser samt att 

miljömässig hållbarhet uppnås genom kostnadseffektivisering. Det ekonomiska genomsyrar 

alla delar av hållbarhet och det är tydligt att ekonomin är fokus. Det kan bero på att banker är 

finansiella institut som uteslutande arbetar med pengar varför pengar är det enda verktyg 

Handelsbanken förfogar över men det kan även tolkas som att bankens finanser är viktigare 

än hållbarhet och en hållbar utveckling.  

Danske Bank lägger stor vikt vid den miljömässiga aspekten under intervjun. Dock nämnde 

Lundqvist att Danske Bank även fokuserar på samhället, kunder, ägare och medarbetare som 

kan kopplas till social hållbarhet. Han nämnde även den viktiga roll banker har i dagens 

samhälle ur ekonomiskt perspektiv vilket kan tolkas som den ekonomiska aspekten av 

hållbarhet. Även om fokus var miljöaspekten kunde en tredimensionell syn utkristalliseras.  

Länsförsäkringar Bank delar upp hållbarhet i fyra aspekter där förutom de tre vedertagna 

begreppen tillkommer ett etiskt perspektiv. Det etiska perspektivet kan anses genomsyra de 

tre övriga aspekterna. Vad ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande anses vara är 

ett etiskt ställningstagande och därför subjektivt, vilket många intervjurespondenter har 

noterat. Carlgren var dock kritisk till att definiera begreppet hållbarhet. Hållbarhet kan inte 

ses som något konstant utan genomgår ständigt en förändringsprocess samt att begreppet 

hållbarhet bör definieras av alla intressenter och inte enbart av banken. Förändring av 

hållbarhetsbegreppet kan vara både en total omdefiniering av begreppet men också 

förändring av synen på de tre aspekterna.  Carlgren valde därför att gå närmare in på det 
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lokala fokus Länsförsäkringar har än den traditionella synen. Länsförsäkringar är lokalt 

anknutna, varför de både vill och kan anses tvingade att värna om det lokala samhället. Hon 

nämnde olika lokala projekt som sponsring och nattvandring men också det ekonomiska 

ansvaret det innebär att verka lokalt. Det ekonomiska ansvaret är självklart då medarbetarna 

lever nära sina kunder även i det privata livet. Alla medarbetare utbildas och informeras om 

vikten av att hanteras pengar som inte är deras egna. Trots den kritiska inställningen till att 

definiera hållbarhet samt fokus på social och ekonomisk hållbarhet på grund av den lokala 

förankringen kan Länsförsäkringar anses ha den klassiska tredimensionella synen på 

hållbarhet. 

 Åtvidabergs Sparbank anser att hållbarhet är att bygga ett fungerade samhälle över tid. Att ta 

ett ansvar för miljön samt den lokala förankringen är förutsättningar för att uppnå ett sådant 

samhälle. Sparbanken verkar för att Åtvidaberg ska vara ett hållbart samhälle vilket är ett 

egetintresse, allt som är bra för Åtvidaberg är bra för banken som Ottosson uttryckte i 

intervjun. Konkret nämnde Ottosson dels sponsringen till föreningslivet dels bankens 

kontanthantering och den ledande rollen i nybyggnationer i Åtvidaberg för att utveckla och 

bidra till att Åtvidaberg ska kunna fungera på längre sikt. Här kan utkristalliseras två 

aspekter. Dels den sociala aspekten vid föreningsstödjandet och bidragandet till ökade 

incitament att flytta till Åtvidaberg genom nybyggnationer och dels den ekonomiska aspekten 

med tanke på kontanthanteringsfrågan både till företag och privatpersoner. Det fokus på den 

miljömässiga aspekten av hållbarhet samt den sociala och ekonomiska aspekten som 

tillkommer med det lokala fokus banken har tolkar vi som att även Åtvidabergs Sparbank har 

en tredimensionell syn av hållbarhet. 

De båda medlemsbankerna ställer sig kritiska till det vedertagna begreppet av hållbarhet. 

JAK Medlemsbank anser att en hållbar ekonomi istället ska definieras som en rättvis 

ekonomi. En rättvis ekonomi leder till jämställda samhällen vilket leder till mindre stress 

både för människor och natur. För att uppnå en rättvis ekonomi har banken inte ränta på deras 

in- och utlåning som de erbjuder kunderna. Ränta kan anses ha en inneboende 

orättviseaspekt. De som har mycket pengar gynnas genom högre ränteintäkter och de som har 

möjlighet att finansiera investeringar utan lånade pengar gynnas genom besparade 

räntekostnader. Ekobanken tycker också att hållbarhetsbegreppet bör omdefinieras. Istället 

för att de tre aspekterna väger lika tungt är det människan som bör stå i fokus och därmed den 

sociala hållbarheten som bör vara målet. Målet ska uppnås inom ramen för jordens resurser 

och ekonomin ska enbart ses som ett verktyg att uppnå en social hållbarhet.   
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Synen på hållbarhet kan också urskiljas från det fokus och mål respektive verksamhet har. Är 

banken till för att skapa ett finansiellt mervärde i form av vinst eller är den till för att skapa en 

mer hållbar ekonomi med ett mer hållbart samhälle som resultat. Skillnader i bankernas syfte 

att bedriva verksamhet har observerats. De båda bankaktiebolagen Danske Bank och 

Handelsbanken som inte är kundägda bedriver verksamheterna för att skapa finansiellt 

mervärde för aktieägarna. Sterne påtalade att Handelsbanken hade som mål att deras 

lönsamhet alltid ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara banker på 

hemmamarknaderna. Danske Bank har som mål att inom tio år inneha tio procent av den 

svenska affärsvolymen. Både Danske Banks affärsvolymmål och Handelsbankens relativa 

lönsamhetsmål är mål som enbart är av ekonomisk karaktär. Länsförsäkringar Bank som 

också är bankaktiebolag men som till 100 procent ägs av kunderna har ett lönsamhetsmål 

inom alla Länsförsäkringars kundsegment. En stor anledning till det är att inte särbehandla 

vissa kundgrupper så att en lönsam kundgrupp måste finansiera en olönsam. Vinsten som 

genereras går dels till ägarna i form av återbäring och dels till att kunna utveckla 

verksamheten. Syftet med att utveckla verksamheten är att ge kunderna återbäring och kunna 

erbjuda bättre försäkrings- och banklösningar vilket gör att vinsten enbart är till för att öka 

kundnyttan. Det kan anses vara detsamma som bankaktiebolagens mål att öka nyttan för 

aktieägarna då återbäring kan likställas med aktieutdelning. 

Flock Åhlander menade att Ekobanken inte har ett ekonomiskt mål utan att ekonomin endast 

är ett verktyg. Ekobankens grundades med syftet att bidra till utveckling av ett mer 

mänskligare och hållbart samhälle. Anledningen till varför det grundades kan ses som 

bankens mål även idag. JAK Medlemsbank grundades för ekonomisk frigörelse och vill 

främja en rättvis ekonomi vilket kan ses som bankens medlemmars ekonomiska intresse. JAK 

Medlemsbank kan därför anses ha ett ekonomiskt mål men att målet inte är av vinstkaraktär 

utan istället av ideologisk karaktär. Åtvidabergs Sparbank har ett vinstintresse men det skiljer 

sig från bankaktiebolagens. En stor del av vinsten återinvesteras i banken för att kapitalisera 

den då pengar från nyemissioner inte är en möjlighet. Resten av vinsten återinvesteras i 

bygden med omnejd genom olika projekt och sponsring av verksamheter. Syftet med vinsten 

är inte att skapa finansiellt mervärde för ägarna utan att gynna kundernas sparsamhet. 

Vi konstaterar att synen på hållbarhet skiljer sig åt beroende på vilken associationsform 

banken har. Olika fokus på de tre olika hållbarhetsaspekterna kunde urskiljas. Viktigt att 

notera är att intervjurespondenternas personliga åsikter och tankar påverkar svaren vilket gör 

att generaliserbarheten är relativt svag. En tydlig differens mellan medlemsbankerna och de 
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övriga bankerna finns då medlemsbankerna ställer sig kritiska till dagens syn på hållbarhet. 

De båda medlemsbankernas syfte är att främja hållbarhet istället för lönsamhet medan 

bankaktiebolagen prioriterar lönsamhet före hållbarhet. Hållbarhet används mer som ett 

verktyg för att få nöjda kunder och därigenom generera vinst till aktieägarna då de båda 

bankerna anser att det är och kommer vara viktigt att profilera sig som hållbara. 

Medlemsbankers huvudsakliga syfte är att bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer 

hållbar ekonomi. Åtvidabergs Sparbank och Länsförsäkringar Bank har likt Danske Bank och 

Handelsbanken den klassiska synen på hållbarhet och har också vinstmål. Det som skiljer sig 

är syftet med vinsten som bankerna genererar. Åtvidabergs Sparbanks vinst bidrar till 

ekonomisk och lokal hållbarhet medan Länsförsäkringar nyttjar sin vinst till att utveckla 

verksamheten och ge återbäring till kunderna. Återbäringen kan ses som en omfördelning av 

resurser från företaget till kunderna likt aktieutdelning varför Länsförsäkringar har samma 

typ av mål som de andra bankaktiebolagen.  

Skillnaden mellan medlemsbankerna och de övriga associationsformerna är att lönsamheten 

är underordnad eftersom de har en annan ideologisk inställning till det ekonomiska systemet. 

JAK Medlemsbank hävdade att vinst och hållbarhet inte är förenligt ur ett långsiktigt 

perspektiv och Ekobanken ser den ekonomiska verksamheten som en sidoverksamhet till 

deras hållbarhetsarbete.  

 

6.6  Hur kan bankernas hållbarhetsarbete teoretiskt förklaras? 
 

6.2.1 Carrolls pyramid  
Den grundläggande nivån i Carrolls pyramid är den ekonomiska aspekten vilket är kärnan i 

bankers verksamhet. Det är en självklar förutsättning för alla banker att man inte har 

kreditförluster för att kunna verka över tiden. Ekonomin är den grund varpå företaget vilar. 

Samtliga respondenter i undersökningen har i något sammanhang av intervjuerna påtalat att 

bankbranschen är en väldigt reglerad marknad och att det ständigt utvecklas nya 

bestämmelser att förhålla sig till. De tre bankassociationer som studien undersökt lyder alla 

under olika konstitutioner men samtliga är genomgående hårt reglerade för att 

konsekvenserna av insolvens skulle innebära stora problem för samhället. 

Inom bankmarknaden kan det på grund av de hårda regleringarna och bankernas roll för 

samhällsekonomin anses att den grundläggande nivån i Carrolls pyramid, det ekonomiska 
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ansvaret, sammanfaller med den andra nivån som är det legala ansvaret. Bankerna har ett 

större ansvar än andra företag. Den ekonomiska och legala nivån av Carrolls pyramid är 

därför något som samtliga bankaktörer måste uppfylla för att fungera och är inte valbara som 

den etiska och filantropiska nivån. Alla undersökta banker har ordning på ekonomin och 

följer de lagar och regleringar som de berörs av. Carroll definierar den första nivån som att 

det är ett krav att ett företag ska gå med vinst, agera vinstmaximerande och effektivt. Carrolls 

definition av ekonomiskt ansvar är ett exempel på hur tidigare studier och forskning har ett 

lönsamhetsfokus som tidigare påpekades i avsnittet tidigare forskning. Stephen Hinton på 

JAK Medlemsbank påtalade att vinst enbart är en liten del av ekonomi vilket symboliserar 

medlemsbankernas inställning till vinst och hållbarhet. För att kunna tillämpa denna teori har 

vi därför valt att ha ett hållbarhetsperspektiv och den ekonomiska nivån tolkas därmed som 

att ha kontroll på den finansiella situationen på ett ansvarsfullt sätt istället för att agera 

vinstmaximerande.  

Den tredje nivån utgörs av en etisk aspekt som avser bedöma de ej lagstyrda aspekterna av 

hållbarhet. Normer och oskrivna förväntningar på hur företag ska uppföra sig faller inom 

ramen för den tredje nivån i Carrolls pyramid. I frågor kring etiska dilemman har samtliga 

intervjuer ifrågasatt vad som egentligen är etiskt? Det är en högst subjektiv nivå i Carrolls 

pyramid och det är mer komplex att slå fast hur etiskt aktörerna i undersökningen agerar. Alla 

respondenter har för avsikt att bedriva en etisk verksamhet där man verkar för en hållbarare 

framtid men utfallet kan alltid diskuteras ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Handelsbanken har etiska fonder som ställer extra hårda krav på ett antal områden som 

exempelvis uteslutande av vapen, tobak och pornografi för de kunder som är mer medvetna 

om hållbarhetsproblematiken. De har dock även vanliga fonder som inte är lika hårda i sina 

selektiva investeringsprocedurer och där exempelvis vapenhandel förekommer. 

Handelsbanken har delat upp sina fonder i två etiska steg för att erbjuda det kunderna 

efterfrågar och med det uppstår en situation som symboliserar den komplicerade 

bedömningen av den etiska problematiken. Det är möjligen oetiskt att erbjuda fonder som 

bedriver vapenhandel då det bidrar till en ökad hotbild och militär verksamhet men där 

förespråkare tycker det är högst etiskt eftersom det är i syfte att upprätthålla fred. Etik kan 

anses subjektivt varför olika intressenter har olika åsikter vad som är oetiskt och vad som är 

etiskt. Handelsbanken anser inte att det är deras ansvarsområde att bestämma vad som är 

etiskt och inte, det bör istället individen som investerar själv göra. I och med att de både 

erbjuder ett utbud av fonder med mer strikta investeringskrav och ett utbud med fonder som 
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har mindre strikta krav låter de individen själv bestämma. Handelsbanken blandar sig inte i 

individens fria val mer än att man utesluter alla företag som strider mot Förenta Nationernas 

överenskommelse kring mänskliga rättigheter och arbetar utifrån deras riktlinje "Principle for 

Responsible Investments", PRI. 

Danske Bank har policys kring hur man investerar på ett hållbart och ansvarfullt sätt vilket är 

i syfte att vara etiska. Man har ett samarbete med företaget Ethix SRI Advisors för att 

kontrollera att bankens investeringar lever upp till de etiska riktlinjer som man satt upp vilket 

bekräftar en etisk avsikt. Länsförsäkringar Östgöta och Åtvidabergs Sparbank arbetar för att 

främja all verksamhet som är bra för respektive region där man arbetar vilket är etiskt då det 

väntas att företagen ska samspela med samhället. Man vill sponsra aktiviteter som är etiska 

och moraliskt försvarbara vilket är en ambition som går utanför deras grundläggande ansvar 

men som syftar till att synas och få nöjdare kunder. 

JAK Medlemsbank har en annan ideologisk syn på den etiska nivån än Carrolls definition. 

Rättvisa är etiskt för JAK Medlemsbank och det är det som JAK handlar om där man arbetar 

med ett system som inte bygger på ränta och vinst utan på vad banken ser som rätt och 

rättvist. De har en strängare och mer omfattande syn av vad etiskt ansvarstagande ur ett 

hållbarhetsperspektiv innebär. De har en etisk aspekt på hela sin existens vilket gör att 

verksamheten betraktas som etisk utifrån Carrolls pyramid. JAK Medlemsbank ställer dock 

inga ytterligare krav än de legala vid beviljande av lån och det kan därför vara diskuterbart 

om de uppfyller den etiska nivån. 

Ekobanken är den enda banken i Sverige som arbetar enligt "Social Banking" vilket handlar 

om ett etiskt ställningstagande. Det innebär i praktiken en rad kriterier som till exempel att de 

har fullständig transparens för all utlåning som inte omfattas av sekretesslagar. Det är inte ett 

legalt krav men ett etiskt ställningstagande där Ekobanken visar vad de tycker är hållbart ur 

ett etiskt perspektiv.  Ekobanken är också den bank som är mest restriktiva i sin utlåning. De 

utgår från utlåningspolicyn och lånar bara ut till verksamheter som bidrar till ekologiskt, 

socialt eller kulturellt mervärde. 

Sammanfattningsvis för den tredje nivån i Carrolls pyramid bedöms alla banker i 

undersökningen som etiska då de har en aktiv intention att göra vad som är rätt och önskvärt. 

Ur aspekten kring etiska ställningstaganden i form av internationella konventioner är alla 

studerade bankers hållbarhetsarbeten etiska.  
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Filantropiskt ansvar är den fjärde nivån som är mest komplicerad när det appliceras på 

studiens deltagande banker. Definitioner av filantrop innefattar som bekant ord som välgörare 

och oegennyttigt vilket gör att man som filantrop agerar utan vinstintresse. I Carrolls pyramid 

förklaras den fjärde och sista nivån som att man ska vara en god samhällsmedborgare och 

bidra med resurser till samhället vilket är långt ifrån meningen av filantropi. Utifrån Carrolls 

pyramid så är alla undersökta banker goda samhällsmedborgare då de vill ta ett mänskligt 

ansvar. Handelsbanken, Danske Bank, Åtvidabergs Sparbank, Länsförsäkringar Östgöta, JAK 

Medlemsbank och Ekobanken vill alla ta ett filantropiskt ansvar och anser att de behövs för 

en bättre värld vilket gör att alla deltagande banker uppfyller Carrolls fyra nivåer.  

Skulle en mer sträng definition som innefattas av välgörare och oegennyttigt vilket betyder 

att man agerar utan vinstintresse i begreppet filantrop, tillämpas blir det en tuffare situation. 

Handelsbanken och Danske Bank är vinstmaximerande verksamheter som har uttalade 

lönsamhetsmål och externa aktieägare som tar del av vinsten och försvinner omgående ur 

diskussioner kring den fjärde filantropiska nivån. Åtvidabergs Sparbank gör visserligen vinst 

men i avsikt att återinvestera i den närliggande omgivningen i det de kallar åternäring. De har 

dock ett vinstintresse för egen vinning och uppfyller därmed inte den fjärde nivån även om de 

är bättre än de båda aktiebolagen. Länsförsäkringar Östgöta är kundägda och vill inte 

vinstmaximera även om de vill göra vinst för att kunna ha tillväxt. Teoretiskt sett utifrån 

Carrolls pyramid uppfylls inte den fjärde nivån till fullo även om man tar ansvar för 

Östgötaregionen.  

Ekobanken har inget vinstintresse för medlemmarnas vidkommande utan motivet till att 

oegennyttigt göra ett litet överskott är för att kunna växa och få en större påverkan i samhället 

som välgörare för hållbarheten. JAK Medlemsbank har inte heller något eget intresse av att 

göra vinst då man vill motverka klyftorna i samhället för ett mer rättvist system. 

Medlemsbankerna JAK Medlemsbank och Ekobanken har en annorlunda ideologisk syn som 

är mer förenligt med filantropiska aspekter av hållbarhet än övriga associationsformer. 

Medlemsbankerna vill verka för medlemmarnas ekonomiska intressen och de fungerar som 

välgörare utan vinstmotiv. De vill ta ett större människoansvar än den allmänna definitionen 

som förekommer i Förenta Nationernas rapport ”Our Common Future”. Vad som menas med 

behov kan också ifrågasättas då många av våra behov i dagens samhälle är skapade av oss 

själva. Ekobanken tyckte att begreppet borde omdefinieras då denna klassiska definition är 

föråldrad och diffus. JAK Medlemsbank stöttade inte heller den filantropiska hållbarhetssyn 

som Brundtlandsrapporten förmedlar utan ser gärna något mer konkret. Medlemsbankerna 
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vill oegennyttigt ta ett filantropiskt ansvar för kommande generationers liv på jorden. De 

uppnår därmed den fjärde nivån av Carrolls pyramid även om man lägger in strängare 

definitioner av filantropiskt ansvar.  

Alla aktörer syftar till att uppfylla alla fyra nivåerna av Carrolls pyramid och de undersökta 

företagen har ett underbyggt hållbarhetstänk i sina arbetsbeskrivningar. Samtliga når nivå tre 

utifrån Carrolls definitioner då det utöver de grundläggande ekonomiska och legala ansvar 

även tar ett etiskt ansvar och det tillfredsställer kunderna.  Analyseras Carrolls definition av 

filantropiskt ansvar som att vara en god samhällsmedborgare och att investera resurser i 

samhället uppfyller även här alla banker Carrolls pyramids högsta nivå.  

Ska man utvärdera bankerna ur det allmänt vedertagna filantropiska begreppet når bara 

Ekobanken och JAK Medlemsbank alla fyra nivåer eftersom de arbetar med andra 

fundamentala förhållningsregler än de övriga. Det är inte aktörerna som inte uppnår den 

fjärde nivån utan det finns ett inbyggt kommersiellt system som inte är förenligt med 

innebörden av filantropi. Ekobanken och JAK Medlemsbank sätter primära mål som syftar 

till att göra stor nytta för samhället och människorna som lever utan egna vinstintressen. De 

andra fyra aktörerna som inte uppnår filantropiskt ansvar agerar inte oegennyttigt utan har ett 

lönsamhetsmål som huvudsakligen styr verksamheten. Det kan diskuteras vilket system som 

är mest hållbart men utifrån ett filantropiskt perspektiv anser vi att det endast uppfylls av de 

båda medlemsbankerna. 

6.2.2 Intressentteorin 
Som tidigare påpekats ses de två första nivåerna i Carrolls pyramid som krav medan den 

etiska nivån kan ses som en förutsättning. Den etiska aspekten är beroende av vilka 

värderingar bankernas respektive intressenter har. Är de primära intressenterna som kunder, 

ägare och olika leverantörer av åsikten att banken måste ta ansvar för den indirekta påverkan 

och inte bara den direkta påverkan är det en förutsättning för bankens överlevnad att faktiskt 

ta det ansvaret. Baserat på intervjuerna är kunderna de centrala intressenterna i bankerna. 

Alla banker tror att kravbilden kommer förändras och att det kommer bli allt viktigare med 

hållbarhet. Kravbilden ser dock annorlunda ut för medlemsbankerna på grund av att de 

istället för att ställa krav på förändring är en del av förändringen. Respondenterna talar om 

vikten att profilera sig som hållbara för att kunna uppnå lönsamhet. De tror att hållbarhet 

kommer vara av större vikt i framtiden och Länsförsäkringar Bank har upplevt en ökad 

kravbild de senaste fem åren varför de gjort en rad förändringar för att vara mer hållbara. 

Som Åtvidabergs Sparbank påpekade kommer de ökade kraven vara mer inriktade på den 
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indirekta påverkan bankerna har då den direkta påverkan inte är stor. Bankerna med lokal 

anknytning fokuserade mer på lokalsamhället och dess påverkan medan andra primära 

intressenter nämndes i intervjuerna. Många banker nämnde även myndigheter som en viktig 

intressent med stor påverkan. Alla banker är kontrollerade av finansinspektionen som ser till 

att bankerna är finansiellt hållbara och inte tar för höga risker. Det är en skillnad mellan de 

banker som verkar mer lokalt då de som jobbar och förvaltar banken är närmare kunden. 

Kunderna är en del av arbetarnas och förvaltarnas vardag varför intressena kan antas vara mer 

lika. Övervakningen både på kunderna från bankens sida men också från kunderna på banken 

blir bättre.  

Länsförsäkringar ansåg att hållbarhet är svårdefinierat och att definitionen grundar sig i alla 

intressenters uppfattning av hållbarhet. Ett normativt perspektiv kan urskiljas då alla 

intressenter kan anses lika viktiga när hållbarhet ska definieras och hur verksamheten ska 

utformas. 

Utifrån en deskriptiv intressentanalys av materialet innebär olika associationsformer att 

intressena från ägarna ser olika ut. För Danske Bank och Handelsbanken har aktieägarna 

vinst som enda intresse vilket speglas i respektive mål med verksamheten. Målet för 

Länsförsäkringar är också av vinstkaraktär men det tillkommer kundnöjdhet. Eftersom att 

kunderna är ägare kommer vinstintresset från kunderna vara liknande Danske Banks och 

Handelsbankens aktieägare. Skillnaden är att ökade marginaler i tjänster de erbjuder som 

drabbar kunderna ekonomiskt kommer i Länsförsäkringar att gå tillbaka till kunderna. 

Medlemsbankernas ägare är medlemmar i banken för att gynna deras ekonomiska intresse. 

Som tidigare konstaterats är det ekonomiska intresset inte av vinstkaraktär varför de olika 

intressena från en av bankernas viktigaste intressenter är olika mellan medlemsbankerna och 

de övriga bankerna.  Vi tror att skillnaden i ägarnas intresse beroende på associationsform är 

en anledning till varför både synen och hur högt de placerar sig i Carrolls pyramid skiljer sig 

åt. 

För att banker ska ta ett större ansvar inom hållbarhet krävs det intressenterna ställer krav. 

Kunderna är en primär intressent för bankerna varför dagens samhällsmedborgare har stor 

makt att påverka dem. Man kan inte förvänta sig att bankerna ändrar uppfattning själva men 

genom att ställa krav, vara medvetna och informationstörstande kan bankmarknaden 

påverkas. 
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7 Slutsatser 
 

7.1 Hur skiljer sig synen på hållbarhet beroende på bankens 

associationsform? 
 

En skillnad i synen på hållbarhet mellan de olika associationsformerna konstaterades. De tre 

bankaktiebolagen Handelsbanken, Danske Bank och Länsförsäkringar Bank samt sparbanken 

Åtvidabergs Sparbank har den klassiska tredimensionella synen och den ifrågasätts inte 

närmare. Medlemsbankerna är kritiska till den traditionella synen och anser att 

hållbarhetsbegreppet bör omdefinieras. JAK Medlemsbank anser att hållbarhet är rättvisa och 

att ett rättvist samhälle är ett hållbart samhälle. Ekobanken anser att människan ska vara i 

fokus och att enbart den sociala aspekten av den tredimensionella synen ska vara målet. De 

två andra aspekterna är underordnande, ekonomin ska endast tjäna som ett verktyg och målet 

ska uppnås inom ramen för miljön. 

Vi konstaterade även att medlemsbankerna har ett tydligare fokus på hållbarhet jämfört med 

de övriga bankerna. Medlemsbankerna har en hållbar utveckling som mål medan de 

bankaktiebolagen ser hållbarhet som ett medel att uppnå sina respektive finansiella mål och 

sparbanken ser hållbarhet som en förutsättning att ge åternäring till bygden och kapitalisera 

banken. 

        7.2 Hur kan bankernas hållbarhetsarbete teoretiskt förklaras? 
 

Handelsbanken, Danske Bank, Åtvidabergs Sparbank, Länsförsäkringar Bank, JAK 

Medlemsbank och Ekobanken tar alla ekonomiskt, legalt och etiskt ansvar utifrån Carrolls 

pyramid. Samtliga tar sina fundamentala skyldigheter genom att ta ansvar för ekonomin och 

anpassa sig till rådande regleringar samtidigt som de aktivt arbetar med etiska 

ställningstaganden. JAK Medlemsbank och Ekobanken når den filantropiska nivån då de 

oegennyttigt primärt verkar för hållbarhet i form av samhällsnytta istället för ekonomisk 

vinst. De resterande bankerna har någon form av lönsamhetsmål i första hand vilket syftar till 

att gynna det egna företaget vilket ej är förenligt med filantropiskt ansvar. Det finns en 

ideologisk skillnad i prioriteringen av lönsamhet kontra hållbarhet där medlemsbankerna 

väljer hållbarhet och övriga associationsformer väljer lönsamhet. 
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Bankernas olika associationsformer innebär att intressenterna har olika intressen vilket 

påverkar bankens hållbarhetsarbete. Medlemmarnas ekonomiska intresse i medlemsbankerna 

är skiljt från ägarnas intresse i de övriga bankerna vilket är den stora anledningen till att 

bankerna placerar har olika syn och placerar sig på olika nivåer i Carrolls pyramid.  

Kravbilden från bankernas intressenter har ökat och kommer att öka i framtiden vilket 

påverkar alla banker. Bankaktiebolagen måste profilera sig som hållbara för att kunna uppnå 

de ekonomiska målen och medlemsbankerna har en utmaning i att dra nytta av att fler ställer 

högre krav på hållbarhet.  

 

         7.3 Uppsatsens bidrag 
 

Uppsatsen har bidragit med en jämförelse och ett klargörande vad som faktiskt är skillnaden i 

synen på hållbarhet och hållbarhetsarbete mellan olika associationsformer. 

Studien har bidragit med att klargöra hur individuell tolkningen av hållbarhet är och att det är 

viktigt att definiera begreppet samtidigt som den undersökt olika associationers mål ur ett 

hållbarhetsperspektiv där mycket tidigare forskning studerat hållbarhet ur ett 

lönsamhetsperspektiv.  

 

           7.4  Förslag till vidare forskning 
 

En förutsättning för att kunna genomföra djupare studier med hållbarhetinriktning är att 

definiera begreppet hållbarhet för att kunna jämföra olika associationsformer och företag med 

varandra. Utan en tydligare och mer aktuell definition förblir vad som menas med hållbarhet 

något diffust och abstrakt vilket omöjliggör utveckling inom området.  

När begreppet är definierat kan det vara aktuellt att försöka klargöra vilken ideologi som 

egentligen är mest hållbart. Bankaktiebolagen och sparbanken hävdade att lönsamhet var en 

förutsättning för att vara hållbar medan medlemsbankerna menade att det är vinstsyftet som 

ej är förenligt med en hållbar värld. Intressant vore också att undersöka hur skillnader i 

associationsformer påverkar intressekonflikten mellan principaler och agenter och hur det i 

sin tur påverkar hållbarheten. 
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