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Sammanfattning 
Denna uppsats utreder syftet med Corporate Social Responsibility (CSR) i de fyra svenska 
storbankerna - Svenska Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och 
Swedbank. Uppsatsen är en teoretisk ansats till att analysera den kortsiktiga samt långsiktiga 
finansiella lönsamheten av CSR i bankerna, och använder en referensram av nationalekono-
misk teori och tidigare forskning på området. Den teoretiska plattformen kompletteras med 
studier av storbankernas CSR-arbete där empirin utgörs av existerande dokumentation i form 
av bland annat rapporter och årsredovisningar samt intervjuer med representanter från respek-
tive bank. Den sammanställning av tidigare studier som används i denna uppsats inleds med 
en redogörelse för diskussionen om CSR som koncept inom tidigare forskning, och behandlar 
därefter CSR inom marknadsstruktur och institutionell teori, finansiell lönsamhet, konsument-
teori samt intern organisation.  
 
Vår utredning visar att syftet med CSR för storbankerna i huvudsak är finansiell lönsamhet 
som härrör från signalering om att bankerna är långsiktiga, stabila och innovativa. CSR funge-
rar även stötdämpande vid kriser. Arbetet med CSR tycks inte i huvudsak pådrivas av efterfrå-
gan från individuella konsumenter utan snarare av det svenska samhället som helhet. Detta 
reflekteras i att konsumenter straffar uteblivet eller negativt CSR-arbete marginellt sett mer än 
de belönar positivt CSR-arbete, eftersom mycket tyder på att CSR antas vara en given del i en 
banks verksamhet idag. Ett spelteoretiskt perspektiv kan även förklara bankernas intensifierade 
CSR-arbete, oberoende av graden av lönsamhet. Övriga uppvisade positiva effekter av CSR är 
ökad effektivitet inom bankernas interna organisationer, samt kortsiktiga vinster i form av ex-
empelvis avkastning. CSR fungerar även som ett verktyg för differentiering på marknaden. 
Slutligen menar vi att finansiellt, socialt och miljömässigt ansvarstagande leder till långsiktiga 
fördelar för samhället. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, Svenska storbanker, Handelsbanken, Nor-
dea, SEB, Swedbank, finansiell lönsamhet, signalering, differentiering, spelteori 
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Begreppslista 
 Begrepp 
 
CDP (Carbon Disclosure 
Project) 
 
 
CSR (Corporate Social 
Responsibility) 
 
 
 
 
 
De svenska storbankerna 
 
 
 
 
 
 
ECPAT 
 
 
 
 
Ekvatorprinciperna 
 
 
 
ESG (Environmental, 
Social & Governance) 
 
Global Compact 
 
 
 
 
Gröna  
obligationsmarknaden 
 
 
 
 
Finansiell lönsamhet 
 

 
 Förklaring 
 
En oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet 
och dialog mellan företag och investerare kring företags koldioxidutsläpp 
och klimatpåverkan (CDP, 2016). 
 
Definieras i denna uppsats som ett aktivt engagemang och arbete med fi-
nansiella, sociala och miljömässiga aspekter. Ordet hållbarhet används 
frekvent av storbankerna själva som en synonym till CSR, och har därför 
även i denna uppsats använts synonymt i beskrivningen av CSR-aktivite-
ter i bankerna. En utförligare begreppsdiskussion finns under avsnitten 3.5 
samt 4.1. 
 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank (Sveriges Riksbank, 2011). 
Dessa banker kan erbjuda samtliga typer av finansiella tjänster och är stora 
i förhållande till den svenska ekonomin. Storbankerna omfattas av en im-
plicit garanti från staten vilket kallas att de är “för stora för att gå under” 
(“too big to fail”). Garantin ämnar förhindra att en storbank går i konkurs 
(Finansinspektionen, 2015). 
 
Står för ”End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of 
Children for Sexual Purposes” och är ett Globalt nätverk för organisat-
ioner som verkar för att eliminera barnprostitution, barnpornografi och 
barnsexhandel (Ecpat, u.å.). 
 
En uppsättning av standarder som används för att besluta, bedöma och 
hantera miljömässiga och sociala risker i samband med finansiering av 
projekt (Equator principles, 2011). 
 
Hållbara investerare tar dessa frågor i beaktande vid investeringsbeslut 
(Morningstar, 2016). 
 
FN-initiativ med uppmaning till företag att anpassa strategier till att invol-
vera mänskliga rättigheter och ansvarstagande företagande (UN Global 
Compact, u.å.). Detta innefattar tio universella principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och förebyggande av korruption. 
 
En form av impact investing, det vill säga investeringar som utöver finan-
siella avkasningar är ämnade att göra social- eller miljömässig nytta (SEB, 
2016b). Det som skiljer en grön obligation från en traditionell obligation 
är att pengarna är öronmärkta till miljöprojekt och att det ställs krav på 
utställare att rapportera kring projektets fortskridning. 
 
I denna uppsats används begreppet finansiell lönsamhet. I den forskning 
som studerats används ett flertal olika metoder för att mäta lönsamhet, och 
begreppet definieras därför som en bedömning eller mått på hur väl ett 
företag använder sina tillgångar för att generera intäkter över tid, till ex-
empel finansiell avkastning på eget kapital eller positiva ränteintäkter. Ett 
positivt finansiellt resultat, liksom en kostnadseffektivisering, blir således 
likställt med finansiell lönsamhet. 
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Finanskoalitionen mot 
barnsexhandel 
 
 
Montreal Carbon Pledge 
 
 
 
Triple Bottom Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNEP FI (United Na-
tions Environment Pro-
gramme Finance Initia-
tive) 
 
 
UNPRI (United Nations 
Principles for Responsi-
ble Investment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svensk finansiell koalition i samarbete med bland annat den svenska po-
lisen och Bankföreningen som arbetar brottsförebyggande för att förhindra 
handel med barn i sexuella syften (Finanskoalitionen, u.å.). 
 
Ett avtal som innebär att investeringsbolag förbinder sig till att öka trans-
parensen kring de koldioxidsutsläpp som fonderna de investerar i har. Av-
talet övervakas av FN:s UNPRI (UNPRI Montreal Carbon Pledge, 2014). 
 
År 1994 myntade brittiska John Elkington frasen “the Triple Bottom Line” 
(The Economist, 2009). “Bottom line” syftar till det traditionella mätverk-
tyget för vinst och förlust i ett företags balansräkning och utvidgades i och 
med detta uttryck till att även innefatta “people account” (ung. konto för 
människan) och “planet account” (ung. konto för planeten). Elkington vä-
ver därmed in mätinstrument även för det sociala och det miljömässiga 
ansvarstagandet hos ett företag. Man talar således om “de tre p:na”; profit, 
people och planet, som var för sig ämnar mäta ett företags finansiella, so-
ciala och miljömässiga prestation över en viss tid.   
 
FN:s miljöprograms organisation för kapitalmarknaden, bildades 1992 
som en plattform för att sammanföra FN med den globala finansiella sek-
torn (UNEP FI, u.å.). Behovet växte fram i och med erkännandet av sam-
banden mellan den finansiella marknaden och de ESG-utmaningar sam-
hället står inför. 
 
Världsledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar med sex princi-
per för att integrera ESG-utmaningar i investeringsbeslut (UNPRI, u.å.). 
En oberoende organisation som uppmanar investerare att använda sig av 
ansvarsfulla investeringar för högre avkastning och bättre riskhantering.  
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1. Inledning 
I takt med att medvetenheten och kraven på transparens växer bland allmänheten växer även 
kraven om ansvarsfullt företagande (Svenskt Näringsliv, 2016). Den senaste tiden har det i 
media uppmärksammats allt mer att de svenska storbankerna brister i sin verksamhet vad gäller 
ansvarstagande och hållbarhet, vilket har fått till följd att förtroendet för dem har sjunkit dras-
tiskt - med undantag för Handelsbanken (SVT, 2016). 
 
Frågan om företagens roll och ansvarstagande gentemot samhället har funnits på agendan se-
dan 60-talet (Carroll, 1991) och begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har brett ut 
sig bland organisationer och företag sedan millennieskiftet (Göthberg, 2011). Utgångspunkten 
har tidigare varit att det enskilda ansvaret för företag ligger i den finansiella stabiliteten och att 
maximera avkastningen för aktieägare. Att bekämpa globala problem så som miljöhot, kränk-
ningar av mänskliga rättigheter, fattigdom och diskriminering av olika slag har historiskt sett 
varit en intressefråga för stater och internationella organ, men sedan millennieskiftet har upp-
fattningen gradvis förändrats och bilden har vuxit till att omfatta även näringslivet och finan-
siella aktörer. 
 
Företags arbete med finansiell stabilitet samt socialt och miljömässigt ansvarstagande tycks bli 
allt mer avgörande för långsiktig överlevnad. Trots motstridiga åsikter inom både näringslivet 
och den akademiska världen visar merparten av studierna på positiva samband mellan CSR 
och finansiellt resultat. Den mer skeptiskt inställda sidan betonar framförallt konflikten mellan 
CSR och företagens främsta uppgift; att maximera sina och därigenom ägarnas vinster. Den 
positiva sidan menar istället att företag gynnas av ett hållbart och ansvarstagande agerande, 
vilket i sin tur också tyder på att CSR-aktiviteter ger positiva effekter på samhället i helhet. 
  
Svenska storbanker har en särställning i det svenska samhället i och med deras betydelse för 
det svenska finansiella systemet. Det är därför särskilt intressant att undersöka de svenska stor-
bankernas agerande inom detta område. Att ta emot insättningar, bedriva låneverksamhet och 
förse kunderna med service och kompletterande tilläggstjänster är bankernas kärnverksamhet, 
och de utgör därmed en viktig del i samhället genom att tillhandahålla likvida medel för inno-
vation, teknisk utveckling, ekonomisk tillväxt och välfärd. 
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“Bankerna har en betydande roll i samhället för att skapa tillväxt och 
välfärd genom att se till att flödet av kapital, varor och tjänster fungerar. 
Genom värdeskapande bankerbjudanden växer företag, skapas jobb och 
finansieras boenden.“ (Swedbank, 2015) 

  
En hållbar och ansvarsfull bank är därför essentiell för den finansiella stabiliteten i ett samhälle. 
Utöver sin direkta påverkan på samhället har bankerna stor indirekt påverkan genom positionen 
som investerare och ägare i företag världen över. Som SEB skriver i sin hållbarhetsrapport 
2015: ”Den finansiella sektorns betydelse och stora indirekta påverkan är nu allmänt erkänd.” 
 
1.1 Problemformulering 
Vår problemdiskussion grundar sig på bristen på teoretisk analys av banker och CSR ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Vår huvudsakliga målsättning är att utreda varför de fyra svenska stor-
bankerna väljer att investera i CSR. Vi vill undersöka vikten av att, för banker, engagera sig i 
CSR-relaterade aktiviteter, ur ett finansiellt, spelteoretiskt och även konsumentteoretiskt per-
spektiv. Vår utgångspunkt är ett antagande om att bankerna agerar för att maximera ägarnas 
vinst, samt att spelteori kan förklara hur bankerna agerar för att behålla, alternativt överta, 
konsumenter, anställda och investerare. Konsumentteoretiskt är vår hypotes att samhällets 
efterfrågan påverkar bankernas inriktning mot hållbara aktiviteter. Vi vill även undersöka om 
det finns märkbara förändringar över tid. 
 
1.2 Syfte 
Vårt syfte är att utreda varför de fyra svenska storbankerna väljer att investera i corporate social 
responsibility (CSR) samt att analysera den kortsiktiga och långsiktiga lönsamheten av CSR 
för bankerna. 
 
1.3 Frågeställningar 
→ Vad är syftet med att investera i CSR för svenska storbanker?  
→ Är CSR lönsamt för svenska storbanker och, i så fall, vad gör CSR lönsamt? 
→ Hur ser CSR-arbetet ut i de svenska storbankerna och hur använder de sig av CSR för att 
differentiera sig? 
→ Hur kan förhållandet mellan storbankerna och samhället påverkas av bankernas CSR-ar-
bete?  
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår analys till de fyra svenska storbankerna – Svenska Handelsbanken, 
Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank – i och med deras utmärkande 
roll i det svenska finansiella systemet. Vidare har vi avgränsat oss till att enbart teoretiskt un-
dersöka lönsamheten av CSR-arbete för bankerna och samhället och därmed inte genomföra 
några kvantitativa undersökningar av något slag. 
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2. Metod 
För att utveckla relevanta teorier om hur CSR hänger samman med finansiell lönsamhet i de 
svenska storbankerna valde vi att arbeta med studier av den tidigare forskning som bedrivits 
på området. Vi genomförde utöver detta fallstudier av samtliga storbanker genom att studera 
existerande dokumentation över bankernas arbete med CSR samt genom intervjuer med före-
trädare för Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.  
 
En stor del av uppsatsens primärdata kommer från bankernas egna årsredovisningar och håll-
barhetsredovisningar, men kompletteras med bland annat oberoende organisationers rankingar, 
dokumentation och dylikt. Med anledning av ökade krav på transparens och jämförbarhet från 
stat och samhälle är bankernas redovisningar de enskilt största informationskällorna vad gäller 
kartläggningen av det arbete som faktiskt bedrivs. Eftersom bankerna själva har störst tillgång 
till information om det arbete som bedrivs i respektive organisation valde vi att använda oss av 
dessa redovisningar. För att kunna göra en jämförelse samt för att undvika alltför stort infly-
tande av bankernas egenintressen valde vi att inkludera bland annat oberoende rankingar i upp-
satsen. 
  
Intervjuerna genomfördes över telefon med Handelsbanken, SEB och Swedbank, samt över 
mail med Nordea. Intervjupersonerna fick själva välja på vilket sätt de ville bli intervjuade för 
att underlätta möjligheterna att få bankernas deltagande. En semi-strukturell modell med en 
mall för de frågor vi ställt under intervjuerna upprättades, där vi under respektive intervju valde 
att ställa frågorna i den ordning som föll sig mest naturlig för att skapa en okonstlad dialog. Då 
några av representanterna för Nordea inte har svenska som modersmål valde vi att genomföra 
denna intervju på engelska. Genom att använda oss av förstahandsinformation från bankerna 
fick vi en djupare inblick i deras arbete samt möjlighet att komplettera existerande dokumentat-
ion. Fullständiga intervjuer finns i Appendix I. 
  
Med målsättningen att förklara varför bankerna engagerar sig i CSR prövades existerande teo-
rier mot resultatet av våra fallstudier. Genom användandet av konsumentteori, spelteori och 
signaleringsteori förklarar vi sambandet mellan lönsamhet och CSR. Vi studerade och sam-
manställde tidigare forskning på området för att förklara vad, specifikt, som gör CSR lönsamt. 
Eftersom uppsatsen i huvudsak är en teoretisk ansats till att utveckla den ekonomiska analysen 
av CSR i banker, är tidigare bedriven forskning essentiell för att skapa en plattform att utgå 
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från. Det ger en mer ingående förståelse för varför specifika komponenter används i CSR-
arbetet och varför banker har intresse av att bedriva det. 
 
2.1 Metodkritik 
Det finns risk för att uppsatsen ger en subjektiv bild av bankerna då majoriteten av informat-
ionen om deras CSR-arbete insamlades genom intervjuer och dokumentation där de har intresse 
av att framhäva positiva egenskaper och insatser. För att minska inflytandet av detta har vi 
använt dokumentation från oberoende organisationer utöver dokumentation från bankerna 
själva. Vidare har vi, på grund av bland annat tidsbegränsning, valt ett teoretiskt tillvägagångs-
sätt och inte heller gjort alltför djupgående studier av respektive bank. Detta beror även på att 
vi framförallt är intresserade av vad syftet med CSR i bankerna är och om det ger någon lön-
samhet, och alltså inte av att kritiskt granska faktiskt genomfört arbete. Detta var därför också 
ett medvetet val. Det finns dock alltjämt risk för att bilden inte blir komplett, till exempel ge-
nom att alla insatser inte blir inkluderade. Vi anser emellertid att analysen av bankernas arbete 
ändå är jämförbara, och att det bland annat i jämförelsen kan framkomma vad som utelämnats. 
  
Intervjuerna är inte identiskt genomförda vilket ger utrymme för att intervjupersonerna har haft 
olika förutsättningar för att uttrycka sig. Utöver detta bör noteras att de intervjuade represen-
tanterna har olikartade positioner på bankerna, och att detta har inverkan på de svar de gett. 
Överlag är detta inte något vi anser bör påverka validiteten i vårt resultat i och med att inter-
vjuerna inte på ett avgörande vis härleder våra slutsatser om finansiell lönsamhet. 
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3. Teoretisk bakgrund 
För att utföra en analys av syftet med investeringar i CSR krävs en gedigen teoretisk grund att 
utgå från. Nedan redovisas uppsatsens teoretiska referensram med utgångspunkt i konsument-
teori, marknadsstruktur och strategiskt beteende samt signaleringsteori. Avslutningsvis inklu-
deras en kort sammanfattning av de grundläggande teorierna inom CSR.  
 
3.1 Konsumentteori 
Traditionell konsumentteori utgår från en grundtanke om att konsumenten är en nyttomaxime-
rare (se till exempel Michael & Becker, 2008). Nyttan erhålls ur varor som anskaffas på mark-
naden, vilket kan uttryckas med hjälp av en nyttofunktion. Funktionen omfattas av en restrikt-
ion i form av individens inkomst. Således kommer en rationell konsument att konsumera en 
kombination av varor som tillsammans ger högst nytta vid rådande inkomst.  
 
En ny ansats till konsumentteorin publicerades 1966 och föreslog att konsumenter deltar i en 
aktivitet, konsumtion, där en vara eller en kombination av varor är inputs, och en uppsättning 
egenskaper är output (Lancaster, 1966). Som ovan nämnt är konsumenter nyttomaximerare, 
och Lancaster menade att den nyttan bestäms av den uppsättning egenskaper som en vara pro-
ducerade när den konsumerades. En investering, till exempel, har ett värde som framtida källa 
för inkomst som förhoppningsvis inbringar viss finansiell avkastning. En hållbar investering 
skulle kunna ge en kombination av nyttor, eftersom den kan, utöver finansiell avkastning, ge 
en känsla av ”att göra gott”, bland annat. Produkter konsumeras alltså inte för nyttan av att äga 
dem, utan för de inneboende egenskaper som de kan skapa, i ensamhet eller i kombinationer 
av andra produkter, vid konsumtionen av dem. 
  
Konsumenters beteende kan även förklaras utifrån motivation, vilket beskrivs som den driv-
kraft som avgör hur människor beter sig (Evans et al., 2006). Den mest välkända motivations-
teorin är Maslows behovshierarki som utgår ifrån en pyramid av olika högt rankade behov. 
Efter att de mest grundläggande behoven har uppfyllts kan en individ styra sina handlingar mot 
uppfyllandet av mer självförverkligande behov. För att återanvända investeringsexemplet kan 
investeringar i hållbara eller etiska fonder vara ett exempel på en upplevt meningsfull aktivitet.  
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Denna hierarki har stor betydelse för exempelvis marknadsföring och hur företag väljer att 
styra sin verksamhet gentemot konsumenters behov. 
 

  
Figur 1. Maslows behovshierarki. (Efter Maslow, 1943)  
 
3.3 Marknadsstruktur och strategiskt beteende 
En oligopolistisk marknad kännetecknas av att ett fåtal aktörer har betydande marknadsmakt 
och mycket homogent utbud (Carlton & Perloff, 2015). Vanligt i ett oligopol är att det finns 
nyetableringshinder och att de största aktörerna agerar utifrån ett spelteoretiskt perspektiv. Fö-
retag på en oligopolistisk marknad befinner sig teoretiskt sett i en jämvikt där produktionen är 
beroende av de andra företagens beteende, vilket innebär att företagens produktionsstrategier 
påverkar och påverkas av varandra. Med andra ord, om en aktörs nytta påverkas av andra ak-
törers handlingar utöver sina egna handlingar, deltar aktören i ett strategiskt spel (Schotter, 
2009).  
 
John F. Nash (1951) konceptualiserade den fundamentala Nash-jämvikten, där inget företag, 
givet att de andra företagens strategier är konstanta, får högre vinst genom att välja en annan 
strategi. Det vill säga, i Nash-jämvikt finns ingen anledning för något företag att välja en annan 
strategi. I ett scenario för utgifter för CSR, till exempel, kommer samtliga aktörer i Nash-
jämvikt, att välja stora utgifter trots att de haft större vinst om de inte spenderat pengar på CSR. 
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I figuren nedan visas detta, där Nash-jämvikten återfinns i höger kolumn, nedersta raden, och 
talen visar vinst för företag B och företag A, respektive. 

 
Figur 2. Nashjämvikt - CSR 
  
Som exemplet visar kan spelteori ge en förklaring till företags beteende i en oligopolistisk 
konkurrenssituation där inget samarbete förekommer, även i fall där själva agerandet inte är 
mer lönsamt i sig. Som tydligt kan utläsas skulle företag istället kunna utnyttja samarbete och 
därigenom öka båda aktörers vinst, vilket emellertid förutsätter ett starkt förtroende eller möj-
lighet till sanktioner vid brutet samarbete. 
  
3.4 Signaleringsteori 
Ett viktigt verktyg för företag är signalering (Frank, 2010). Forskningen om market signaling, 
signalering från aktörerna på en marknad, har sitt ursprung i forskningen kring asymmetrisk 
information. 2001 belönades Michael Spence med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk veten-
skap till minnet av Alfred Nobel för sin forskning om informerade aktörers möjligheter att 
överföra information till mindre informerade aktörer på marknaden. I sin avhandling behand-
lade Spence utbildning som signal för produktivitet bland arbetssökande, men forskningen är 
vitt tillämpbar. Spence menade att den informerade parten kan använda sig av “observerbara 
och kostsamma handlingar för att övertyga andra aktörer om sin förmåga eller, mer allmänt, 
om värdet eller kvaliteten hos sina produkter” (Löfgren, Persson & Weibull, 2001).  
 
Värdet av signalering ligger i möjligheten att skilja aktörer åt gällande vissa specifika kriterier, 
som exempelvis utbildning, för den mindre informerade aktören. Företag, till exempel banker, 
som marknadsför hög kvalitet på sina produkter och vill visa att de är trovärdiga i sin mark-
nadsföring, kan göra så genom att visa att de har höga kostnader för att lämna marknaden. På 
så sätt signalerar de att de måste hålla hög kvalitet eftersom de kommer finnas kvar en längre 
tid i framtiden. Om de inte levererar den höga kvaliteten de marknadsfört skulle förtroendet för 
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deras produkter minska, liksom efterfrågan, och därmed tvinga företaget i konkurs. Genom att 
signalera vad kostnaden för en sådan situation skulle innebära för företaget blir de trovärdiga i 
sitt påstående om hög kvalitet (Frank, 2010).  
 
Spence påvisade även att det finns så kallade “förväntansstyrda” jämvikter (Löfgren, Persson 
& Weibull, 2001), i avhandlingen exemplifierade av de olika jämvikter som finns för till ex-
empel avkastningen på utbildning för kvinnor, färgade et cetera. Dessa jämvikter skapas av 
antaganden hos den oinformerade aktören; om arbetsgivare förväntar sig att arbetstagare med 
en viss utbildningsnivå och en viss egenskap alltid har en viss nivå av produktivitet, antar ar-
betstagare att ytterligare ökningar av utbildning inte ger motsvarande ökning av chanser att bli 
anställda. Detta, visade Spence, kan leda till självuppfyllande profetior, eftersom arbetstagare 
med en viss nivå och egenskap därför inte utbildar sig ytterligare, eller mindre. 
  
Glazer och Konrad (1996) föreslog att en förklaring till varför individer donerar till välgörenhet 
är att de önskar signalera välstånd. Teorin är applicerbar både ur en konsumentteoretisk syn-
vinkel, där konsumenter kan signalera välstånd genom välgörenhet, och ur en företagsekono-
misk synvinkel, där ett företag kan signalera välstånd genom att delta i välgörande aktiviteter.   
 
Chong (1991) har forskat kring vanliga tillvägagångssätt för människor att utveckla och för-
svara sitt rykte och hur detta intresse leder till ökat samarbete mellan individer. För att en in-
divid ska bevara sitt rykte agerar denne ofta, menar Chong, i strid mot det omedelbara egenin-
tresset. Exempelvis förekommer samarbete individer emellan trots att en individ ofta skulle 
kunna dra fördel av att ”åka snålskjuts” på de andras ansträngningar. Beteendet är rationellt då 
långsiktiga investeringar för ryktesbevarande prioriteras framför kortsiktiga vinster eller be-
sparingar såsom fusk eller avståndstagande till hållbarhetsinsatser. Samma beteendemönster 
finns vid ytliga möten vilket i stället är irrationellt eftersom det då varken finns några 
långsiktiga vinster av att skydda sitt rykte, eller några konsekvenser av att inte göra det. I dessa 
fall är  det samhällets påtryckningar som härleder ett visst beteende. Att bete sig på ett strate-
giskt sätt med syfte att uppfattas på ett visst sätt av omgivningen kan även vara kontraproduk-
tivt såvida det inte är ett konsekvent beteende och som därmed uppfattas som genuint. 
 
3.5 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett omtvistat begrepp som definierats på många olika, 
ofta motstridiga sätt. Begreppet beskriver förhållandet mellan näringslivet och samhället i stort. 
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“Företagens ansvar för deras påverkan på samhället” (European Commission, 2011) tycks vara 
den i särklass mest koncisa definitionen av CSR, men det finns ännu ingen exakt definition av 
begreppet som är allmänt accepterad (se bl. a. ACCSR, 2010; European Commission, 2011; 
Carroll, 1979; Friedman, 1970). Vidare syftar Europaparlamentets definition av företagsansvar 
till att sociala-, miljömässiga-, etiska- och konsumentfrågor ska integreras i kärnverksamheten 
(European Commisson, 2011). Detta för att möjliggöra att värdeskapande delas mellan ägare, 
aktieägare, övriga intressenter och samhället i stort, samt minimera potentiella negativa effek-
ter av verksamheten. 
  

“The social responsibility of business encompasses the economic, legal, 
ethical and discretionary expectations that society has of organisations at 
a given point in time.” (Carroll, 1979) 

  
Den främste pionjären inom CSR kan anses vara Archie, B. Carroll (1979) som beskriver hur 
socialt ansvarstagande hos företag omfattar de ekonomiska, juridisika, etiska och frivilliga för-
väntningar som samhället har på en organisation i en given tidpunkt. Carroll föreslår en pyra-
mid av CSR bestående av ekonomiska (“be profitable”), rättsliga (“obey the law”), etiska (“be 
ethical”) och filantropiska (“be a good corporate citizen”) ansvarhetsområden (Carroll, 1991). 
Det ekonomiska resultatet är grunden i pyramiden vilket går hand i hand med ekonomisk teori 
om att ett företags mål är att maximera dess vinster (Friedman, 1962; Jensen, 2001 m.fl.).  
 
Utöver det ekonomiska ansvaret förväntas företag att följa lagen då den speglar samhällets 
normer, och följande steg, att agera etiskt, innefattar skyldigheten att agera rättvist och mini-
mera negativa effekter för samtliga involverade intressenter (Carroll, 1991). Pyramiden, som 
visas nedan, toppas slutligen med det filantropiska ansvarstagandet där Carroll menar att före-
tag förväntas att bidra med finansiella och personella resurser till samhället och förbättra livs-
kvaliteten. 
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Figur 3. Pyramiden av CSR (Efter Carroll, 1991)  
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4. Tidigare forskning 
“There is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage 
in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, 
which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud” (Friedman, 
1970). 
 
Tidigare forskning om CSR utgör den plattform som vår ekonomiska analys av CSR i banker 
utgår ifrån. Forskningsunderlaget ger en djupgående förståelse för de olika aspekterna av CSR 
i ett företag samt plausibla förklaringar till storbankernas beteende på marknaden. Nedan be-
handlas relevant forskning om CSR inom marknadsstruktur och institutionell teori, finansiell 
lönsamhet, konsumentteori samt anställda och organisation.  
 
4.1 CSR i perspektiv 
CSR har huvudsakligen studerats ur ett företagsperspektiv och därmed är lite känt om effek-
terna av hållbarhetsinvesteringar på samhället (Brejning, 2012). Som Brejning nämner är det 
av vikt att identifiera CSR som ett väldebatterat och mångfacetterat begrepp snarare än som en 
enda uniform idé.  
 
Diskussionen kring vilka aspekter som faktiskt bör ingå i konceptet CSR tycks även ligga till 
grund för debatten kring lönsamheten för företagen. Frasen “Corporate social responsibility 
(CSR) is a tortured concept” inleder Godfrey & Hatchs artikel från 2007, där de kartlägger fem 
kategorier av olika perspektiv på CSR. De menar att skillnaden i tidigare studiers varierande 
resultat främst beror på skillnader i definitionen och i modelleringen av CSR, och att framtida 
forskning borde fokusera på att analysera CSR ur ett praktiskt perspektiv istället för ett teore-
tiskt. De belyser den teoretiska formuleringens likheter med politiska ideologier; fördelar och 
nackdelar i modellerna baseras på ett ideologiskt tänkande utifrån skyldigheter och rättigheter 
och tar olika aktörers perspektiv. De presenterar även en teoretisk formulering för effekten på 
social välfärd för respektive modell, vilket de menar beror på den ideologiska utgångspunkten.  
 
Även Brejning (2012) kartlägger CSR utifrån ett politiskt-ideologiskt perspektiv. Hon beskri-
ver förhållandet mellan CSR och välfärdsstaten och menar att effekterna på samhället är bero-
ende av förhållandesättet till CSR. CSR ur ett ”konservativt” förhållandesätt, som exempelvis 
det Friedman uttryckte 1970 (se citat), ger inga effekter på välfärden utöver de effekter som en 
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fri och effektiv marknad ger. Däremot ger CSR ur ett “socialdemokratiskt” förhållandesätt, där 
samhälleliga vinster prioriteras över företagsekonomiska, stora effekter. Kontextuella aspekter 
bör således beaktas vid bedömningen av potentiella välfärdseffekter av CSR, framförallt gäl-
lande storleken och vikten av dem, eftersom den ideologiska tolkningen av CSR och dess be-
tydelse kan medföra heterogenitet i resultatet. 
  
Till exempel, Jensen (2001) argumenterar att även då vissa aspekter i CSR har positiv påverkan 
på det finansiella resultatet så fungerar CSR som enhetligt koncept snarare som en restriktion 
för företags huvudsakliga syfte: att maximera värdet på aktieägarnas tillgångar i företaget. I 
enlighet med Friedmans liberalistiska synsätt anser Jensen att CSR inte har någon plats, som 
ett slags filantropiskt koncept, i ett företags funktion.  
 
Barnea och Rubin (2010) utgick ifrån ett mer organisationsteoretiskt perspektiv och ansåg att 
alla aktiviteter som företag deltar i endast ska syfta till att maximera aktieägarnas nytta. Även 
här förkastas CSR som enhetligt koncept. Barnea och Rubin anser att CSR resulterar i konflik-
ter mellan ägare och ledning då ledningen överanvänder CSR för eget syfte istället för att max-
imera aktieägarnas värde. Ledningens egna motiv riskerar således att kontrastera mot ägarnas, 
ett så kallat agency problem. Utifrån Carrolls fyrdimensionella pyramid kan detta förklaras 
som att den filantropiska dimensionen inte på något vis borde ingå i ett företags verksamhet. 
Cegarra-Navarro (2016) fann att spanska företag som satsade både på samhällelig (CSP) och 
finansiell CSR (CFP) endast nyttjade positiva effekter av CFP, vilket vidare stärker den pro-
position som Friedman uttryckte redan 1970. 
  
4.2 Marknadsstruktur och institutionell teori 
Souto (2009) argumenterar för att CSR, oavsett eventuell osäkerhet kring den finansiella lön-
samheten, signalerar ansvarstagande och stabilitet för banker, vilket skulle kunna vara avgö-
rande positivt vid kriser. Han diskuterar om hur CSR kan vara både ett hot mot överlevnad och 
själva nyckeln till överlevnad i kris. Attityder, former och perspektiv bör reflektera interna 
värderingar och öka bankens kärnvärderingar genom dess stöd för intressenter, bland annat. 
Om kärnvärderingar kan implementeras genom CSR så att det genomsyrar bankens organisat-
ion bör det medföra att banken stärker sin marknadsposition och investerares förtroende. Såle-
des bör det ge banker en bättre möjlighet att övervinna finansiella och ekonomiska kriser. Det 
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finns även en genomgående trend i antalet forskningsstudier publicerade före och efter finans-
krisen 2008. Fatma et al. (2015) visar en betydande ökning i forskning kring CSR efter finan-
skrisen: från 7 stycken (i USA) år 2005-2008 till 28 stycken år 2009-2013.  
 
Chih et al (2010) fann ett icke-befintligt samband mellan CSR och finansiellt resultat, men 
istället ett samband mellan nivån av CSR hos banker och goda arbetsgivare-arbetstagareför-
hållanden, god kvalitet på businesshögkolor och goda makroekonomiska förhållanden i landet. 
Arli och Lasmono (2010) visar ett positivt samband mellan utvecklade länder och konsumen-
ters bild av CSR i sin forskning och menar att konsumenter i dessa länder är intresserade av, 
och medvetna om, CSR-aktiviteter och därmed använder dem som ett köpkriterium. I samma 
studie framkommer även att det finns tecken på ett positivt samband mellan konkurrens och 
nivån av CSR. Vidare pekar Sprinkle & Maines (2010) forskning om nyttor och kostnader av 
CSR-aktiviteter på att följden blir att inträdeshinder skapas på marknaden vilket avvärjer kon-
kurrens. 
 
4.3 Sambandet mellan finansiellt resultat och CSR 
Tidigare forskning på området CSR har fokuserat på att rättfärdiga användandet av CSR (God-
frey & Hatch, 2010), med varierande resultat. Margolis och Walsh kompendium med 127 em-
piriska studier där förhållandet mellan CSR och finansiell framgång försökts fastställas är ett 
tydligt exempel på hur osäker tidigare akademisk forskning är på det faktiska sambandet (Shen 
& Wu, 2013). Under senare år tycks forskningen fortsatt att debattera den finansiella lönsam-
heten av CSR, med många studier som presenterar ett positivt samband, varav några kommer 
att presenteras nedan. Forskningen kring CSR och banker är i många fall svår att göra universell 
då konceptet som sådant innebär att bankerna bör inkorporera kulturella och samhälleliga 
aspekter. Som ofta noterats och diskuterats i studier är CSR ett koncept som i praktiken innebär 
mycket skilda policys och tillvägagångssätt (Godfrey & Hatch, 2010; Shen et al., 2016).  
 
För att kringgå detta har Shen et al. (2016) använt sig av en metod som de själva liknar vid 
psykologins tvillingstudier; de identifierar “tvillingbanker” och tillämpar en rigorös ekonomet-
risk modell för att globalt jämföra finansiella skillnader mellan banker som engagerar sig i CSR 
och de som inte gör det. Studien visar att banker som använder CSR överträffar de som inte 
gör det gällande finansiell avkastning på eget kapital och tillgångar. Ruf et al (2001) visar ett 
statistiskt signifikant positivt förhållande mellan samhälleligt ansvar och finansiellt resultat. 
De menar att när intressenter gagnas så gagnas även aktieägare. Barnett och Salomon (2006) 
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visar ett signifikant kurvlinjärt förhållande mellan social screening och positiva finansiella av-
kastningar. Vid lågt antal screeningsfaktorer påverkas avkastningen negativt, men då antalet 
screeningsfaktorer ökar blir förhållandet alltmer positivt. 
 
4.4 Positiva eller negativa effekter? 
Trots extensiv forskning tycks således de finansiella fördelarna med CSR inte helt klargjorda. 
Finns det verkligen ett universellt positivt samband mellan finansiell avkastning och CSR? 
1962 var den framstående nationalekonomen Milton Friedman starkt övertygad om att CSR till 
och med var skadligt, inte bara för näringslivet utan dessutom för det fria samhället. Många 
svar tenderar ändå att motsäga honom och lutar mot att företag påverkas positivt av CSR-en-
gagemang. Som Shen och Wu (2013) noterar var det endast sju av de 127 studier som Margolis 
och Walsh sammanställde 2003 som hävdade ett negativt samband, i kontrast till 54 positiva.  
 
Shen och Wu (2013) genomför själva en ekonometrisk undersökning av motiven för att delta i 
CSR-aktiviteter. De testar tre huvudsakliga motiv: strategi, altruism och så kallat gre-
enwashing. De undersöker sambandet mellan CSR och finansiellt resultat för att utröna vilket 
motiv som förklarar bankernas CSR-engagemang. De menar att om motivet är strategiskt in-
nebär det att företag deltar, eller borde delta, i CSR eftersom det ökar finansiella intäkter. Ett 
altruistiskt motiv skulle endast innebära finansiella kostnader, vilket visar sig som ett negativt 
samband. Greenwashing innebär att företaget försöker förbättra sin miljöprofil utan att signifi-
kant påverka företagets resultat, det vill säga, ett icke-positivt samband mellan finansiellt re-
sultat och CSR. Studien fann positiva samband mellan CSR och avkastning på tillgångar och 
eget kapital, nettoränteintäkter och icke-ränteintäkter, men negativt samband för nödlidande 
(non-performing loans); företag engagerar, eller borde engagera, sig i CSR av strategiska skäl.  
 
Dessutom, i händelse av instabilitet i företaget kan förebyggande hållbarhetsåtgärder vara mer 
effektiva som stötdämpning än ett mer reaktivt agerande i samma situation. Konsumenter anser 
att oansvarigt agerande är allvarligare i relation till det positiva värdet i att agera ansvarigt. 
Detta bekräftas även av Sen & Bhattacharyas (2011) ekonometriska analys som mer specifikt 
visar ett signifikant samband på att alla konsumenter reagerar negativt på negativ CSR-inform-
ation, medan bara de mest positivt inställda till CSR-frågor reagerar positivt på sådan inform-
ation. Detta kan tolkas som att om banker engagerar sig i CSR-aktiviteter dämpar de effekterna 
av oväntade kriser samtidigt som de undviker risken att beaktas som oetiska och få ett skadat 
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förtroende (Fatma et al., 2015). Souto (2009) menar att värdet av CSR framförallt ligger i just 
effekten det ansvarstagande och stabilitet som CSR signalerar.  
 
4.5 Konsumenter och CSR 
Trots att begreppet CSR har ökat i popularitet i den akademiska världen och fått allt större 
inflytande på bankers agendor så visar forskning att det inte i samma utsträckning hittat sin 
plats bland konsumenters beslutskriterier (Fatma et al., 2015). Faktorer som pris, kvalitet och 
service är i konsumenters ögon fortfarande dominerande. Detta skulle i så fall tyda på att det 
inte är konsumenters direkta efterfrågan på CSR som ligger till grund för bankers CSR-enga-
gemang. Ghazhizadeh et al. (2013) fann emellertid ett positivt samband mellan konsumentlo-
jalitet och CSR i sin fallstudie av en iransk bank. Det bör noteras att banken tillämpar islamska 
principer i sin verksamhet, i en nation där välgörenhet värderas högt (Lewis, 2014). Detta kan 
påverka resultatet i det att respondenter värderar CSR särskilt högt och gör resultatet i studien 
svårt att generalisera från.  
 
Vidare betonar, som tidigare nämnt, flertalet studier vikten av det positiva signaleringsvärdet 
av CSR, vilket tyder på en indirekt påverkan från intressenter (Souto, 2009; Sprinkle & Maines, 
2010 m.fl.). Annan forskning indikerar ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och kon-
sumenters attityd och uppfattning om företaget (Ellen et al., 2006). CSR används därför som 
ett centralt kriterium för att mäta ett företags anseende, även om andra aspekter såsom ett fö-
retags prisnivå, produktkvalitet och konsumentens identifiering med organisationen är de mest 
framträdande.  
 
Till skillnad från påverkan av konsumenters attityd till företaget, påverkas deras avsikter och 
konsumtionsbeteende på ett mer invecklat sätt av ett företags hållbarhetsarbete (Fatma et al., 
2015). Forskningsresultat visar dock att konsumenter inte är villiga att ge efter för huvudsak-
liga attribut hos en produkt, såsom pris eller kvalitet, till fördel för CSR-aktiviteter. Fatma et 
al. menar att en konsuments vetskap om CSR-aktiviteterna hos ett företag är av yttersta vikt 
för att en kund ska kunna anpassa sitt beteende därefter. Svårigheter med att som konsument 
tillgodogöra sig information om de produkter som konsumeras kan vara avgörande för sam-
bandet mellan efterfrågan och graden av CSR (Fatma et al., 2015).  
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Konsumentens behov av erkännande är ett första steg i en konsuments beslutsprocess och re-
fererar till att dennes medvetenhet, kunskap och uppfattning om CSR-aktiviteter tjänar till för-
del för företaget. Dessa faktorer är en förutsättning för att de fördelar som CSR för med sig, 
däribland ett positivt gensvar från konsumenter och deras köpavsikter, faktiskt kan utnyttjas. 
Som ett slutligt steg i konsumtionsprocessen har forskning granskat kundens tillfredsställelse 
efter ett genomfört köp. Carvalho et al. (2010) visar hur brasilianska kunder svarar på företags 
CSR-aktiviteter tillsammans med en prisökning. Resultatet pekar dels på att CSR influerar 
konsumenters känsla av tillfredsställelse och välmående, då det är tätt sammankopplat med att 
“göra rätt för sig”, men även på en stor variation i effekten beroende på individens köpkraft. 
Slutligen kan det konstateras att kundnöjdhet och tillfredsställelse leder till lojalitet, högre be-
talningsvilja och en spridningseffekt kunder emellan (Fatma et al., 2015), och socialt ansvars-
tagande banker skulle, baserat på denna forskning, således ge nöjdare kunder och på lång sikt 
även bättre resultat. 
 
En gedigen katalogisering av tidigare forskning kring konsumentteori och CSR har genomförts 
av Fatma och Rahman (2015). Bland annat visar studier att företag engagerar sig i 
“klädsamma” CSR-aktiviteter för att attrahera konsumenter, vilket därmed leder till slutsatsen 
att CSR bör betraktas som ytterligare en kostnad för att göra affärer (Sprinkle & Maines, 2010). 
I Fatmas och Rahmans katalogisering finns även belägg för att företag som deltar i CSR-akti-
viteter har potentiella fördelar genom reducerade produktionskostnader. Företag erhåller dess-
utom “gratis” marknadsföring till följd av CSR (Sprinkle & Maines, 2010). Detta genom att 
exempelvis synas i sammanhang som bevakas av media och företaget sparar därmed in en 
summa motsvarande storleken av vad en sådan reklamannons är värd.  
 
4.6 Organisatoriska effekter 
Studier tyder även på positiva effekter av CSR på organisatorisk nivå. CSR kan öka anställdas 
motivation och reducera behovet av kostsamma utvärderingssystem och mätning av prestanda 
(Sprinkle & Maines, 2010). Jones (2010) testade anställdas beteende vid CSR och fann ett 
positivt samband mellan CSR och anställdas produktivitet. Anställda visade signifikant ökat 
positiva attityder mot företaget och identifierade sig i högre grad, positivt, med organisationen 
de arbetade i. Han fann även tecken på att anställda, vid CSR som riktats mot de anställda, 
försökte återgälda organisationen genom ett förbättrat beteende på arbetsplatsen.  
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Glavas och Piderit (2009) testade sambandet mellan socialt ansvar och anställdas engagemang 
och kreativ involvering, och fann att anställda som upplevde att det företag de var anställda vid 
hade högt samhällsansvar rapporterade högre grad av engagemang, högkvalitativa relationer 
och en högre grad av kreativ involvering än anställda som inte upplevde att företaget de var 
anställda vid gjorde det. Glavas och Kelleys studie (2014) av anställda i arton olika organisat-
ioner indikerar att anställdas uppfattning av CSR är positivt relaterade till organisatoriskt en-
gagemang, delvis genom en känsla av meningsfullhet och stöd för organisationen, samt till-
fredsställelse med sitt arbete. De fann även att anställdas attityd gentemot miljömässigt ansvar 
påverkades positivt med CSR, vilket Glavas och Kelley föreslår är ett resultat av det uppfattade 
förhållandet till samhälleligt ansvar. 
 
4.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
CSR är ett begrepp som kan, och har, studeras utifrån flertalet utgångspunkter och därmed ges 
även olika effekter av CSR som resultat. Medan CSR ur ett ”konservativt” förhållandesätt inte 
signifikant gynnar välfärden genererar CSR samhällsekonomiska vinster utifrån ett mer ”soci-
aldemokratiskt” synsätt. Vidare pekar viss forskning på att CSR-arbete skulle stå i konflikt med 
företagets syfte att maximera aktieägarnas vinster och därmed kunna ge upphov till så kallade 
agency problems. 
 
Forskning inom institutionell teori argumenterar bland annat för att CSR är avgörande positivt 
vid kriser då det signalerar att en bank är ansvarstagande och stabil, vilket kan vara nyckeln till 
överlevnad i en sådan situation. Det kan även förklara bankernas agerande i dagens Sverige. 
Positiva samband mellan makroekonomiska förhållanden i ett land och nivån av CSR samt 
mellan graden av utveckling i ett land och konsumenters värdering av CSR har även påvisats, 
vilket vidare stärker hypotesen om finansiell lönsamhet för svenska storbanker.  
 
Hur det faktiska sambandet mellan CSR och finansiell framgång ser ut är omdebatterat i forsk-
ningsvärlden och en gedigen historik i tidigare forskning om det finansiella resultatet av CSR 
finns till förfogande. Efter analys framträder dock en bild av att ju senare forskningen är ge-
nomförd desto fler statistiskt signifikanta positiva förhållanden mellan CSR och finansiellt re-
sultat redovisas. 
 
Forskning föreslår att företagens motiv till CSR-aktiviteter är av strategisk natur. En typ av 
strategiskt motiv med CSR som visats vara effektivt är förebyggande hållbarhetsarbete som 
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fungerar som stötdämpning vid olika typer av instabilitet, jämfört med ett mer reaktivt age-
rande. Detta för att konsumenter anser att oansvarigt agerande är allvarligare i relation till det 
positiva värdet i att agera ansvarigt.  
 
CSR har, trots ökad popularitet bland organisationer och i samhället, inte en avgörande plats 
bland konsumenters beslutskriterier, utan traditionella köpfaktorer är fortfarande dominerande. 
Däremot kan konsumenters uppfattning om ett företag påverkas positivt av ansvarsfullt arbete 
vilket bidrar till bland annat högre kundlojalitet och högre betalningsvilja. 
 
Slutligen har tidigare forskning lagt fram belägg för ett positivt samband mellan anställdas 
produktivitet och CSR. Det bidrar till positiva attityder och gentemot företaget, kreativitet, 
större engagemang och till tillfredsställelse, vilket rimligen är gynnsamt för ett företags lön-
samhet.  
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5. De svenska storbankerna 
Det kan tolkas bli av betydande vikt för bankerna att arbeta för att infria kraven på ansvarsta-
gande som ställs från samhället när flertalet oberoende organisationer genomför granskningar 
över deras hållbarhetsarbete och således underlättar för intressenter att jämföra dem sinsemel-
lan. Följande avsnitt inleds med exempel på sådana granskningar, därefter redovisas storban-
kernas arbete inom CSR i korthet tillsammans med en sammanfattning av respektive genom-
förd intervju. 
 
Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som skapades efter finanskrisen då ett stort 
behov av förändring gällande ansvarstagande och risktagande inom banksektorn uppenbarade 
sig (Fair Finance Guide, 2015). Granskningen inkluderar både bankernas ansvarstagande inom 
investeringar och deras arbete i praktiken. Vid bedömning av 2015 års arbete framhålls att ett 
flertal banker skärpt sina riktlinjer för hållbarhetsfrågor sedan 2014. Respektive banks genom-
snittsbetyg redovisas i tabellen nedan.   
 

 
Figur 4. Genomsnittsbetyg för storbankernas hållbarhetsarbete (Fair Finance Guide, 2015) 
 
SEB hade högst genomsnittsbetyg år 2015, följt av Nordea, Swedbank och Handelsbanken som 
hamnade på sista plats, trots stor förbättring i jämförelse med tidigare år. Enligt granskningen 
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är bankerna bäst inom området Mänskliga rättigheter, men desto sämre inom Klimatföränd-
ringar. SEB särskiljer sig bland annat genom att redovisa specifika hållbarhetskrav för enskilda 
branscher (Fair Finance Guide, u.å.). Samtliga banker utom Swedbank har påträffats att i prak-
tiken inte fullt ut följa sina riktlinjer. Däremot är det enligt Fair Finance Guide 2015 fortfarande 
ingen av bankerna som fullt ut tagit ställning mot de värsta klimatutsläppen, som kolkraft, 
oljesand eller utvinning av fossila bränslen.  
  
Morningstar, världens största oberoende utgivare av fondinformation, introducerade 2016 en 
fondjämförelse som speglar hur väl de ingående företagen hanterar ESG-frågor (Morningstar, 
2016). Vid ett urval av åtta av de svenska storbankernas största fonder, varav tre stycken håll-
barhetsfonder, framkommer att Swedbank tilldelats högsta genomsnittliga betyg. Därefter når 
övriga banker upp till samma totalbetyg för de jämförda fonderna, men SEB:s hållbarhetsfon-
der uppvisar högre betyg än de motsvarande fonder som Handelsbanken och Nordea erbjuder. 
Nordea får i Morningstars jämförelse sämst betyg för bankens hållbarhetsfonder. Fullständig 
tabell över denna jämförelse finns bifogad i appendix II.  
 
I Sustainable Brand Index ranking, en utvärdering och ranking av företag ur ett hållbarhetsper-
spektiv, placerade sig Swedbank högst bland de svenska bankerna, på plats 97 (Sustainable 
Brand Index, 2016). Nordea rankades lägst på 128:e plats. Handelsbanken och SEB hamnade 
på placering 100 respektive 120. Studien som genomförts och som ger underlag för denna ran-
king baseras främst på de tio principerna inom FN:s Global Compact. 
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5.1 Handelsbanken 
“Om en bank av Handelsbankens storlek inte lyckas upprätthålla stabila finanser får det stora 
samhällskonsekvenser. Handelsbankens uppfattning är att detta är kärnan i vårt ansvar som 
företag. Men vi har också ett ansvar att utforma verksamheten på ett sätt som skapar värde för 
bankens intressenter.” (Handelsbanken, 2016a) 
 

 
Figur 5. Tidslinje för Handelsbankens CSR-arbete 2000-2015 
  
Handelsbanken bildades 1871 efter att ett flertal betydande företag och personer ur näringslivet 
gått samman (Handelsbanken, u.å.). Banken skulle fokusera på Stockholms näringsliv och 
framförallt skulle den ägna sig åt "den egentliga bankverksamheten”, där låneverksamhet pri-
oriterades. Sedan 1960-talet har Handelsbanken lämnat ekonomiskt bidrag till forskning inom 
ekonomi (Handelsbanken, 2016b).  
 
Kärnverksamheten i Handelsbankens CSR-arbete är finansiell stabilitet, sunda kredit- och ut-
låningspolicys samt goda kundrelationer (Handelsbanken, 2016a). Bland de svenska storban-
kerna utmärker de sig inom finansiell stabilitet och hållbarhet, vilket betonas i hållbarhetsrap-
porterna. Framförallt framhävs vikten av en ansvarsfull bank för samhället samt de låga kre-
ditförluster och det höga förtroende som kännetecknat banken historiskt, men särskilt under 
och efter finanskrisen 2008, då Handelsbanken var enda svenska storbank att inte motta likvi-
ditetsstöd eller kapitaltillskott. De gjorde också betydligt mindre kreditförluster än övriga nor-
diska banker, med 0.10 % jämfört med 0.31 % (Handelsbanken, 2016b).  
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I Hållbarhetsredovisningen 2015 finns ett mycket tydligt fokus på finansiell hållbarhet, något 
mindre fokus på social hållbarhet och betydligt mindre på miljömässig hållbarhet. Social håll-
barhet anses främst vara sunda kredit- och utlåningspolicys samt nöjda kunder och medarbe-
tare, och banken är även medlem i organisationerna ECPAT och Finanskoalitionen mot barn-
sexhandel. Som ovan illustreras undertecknade Handelsbanken UNPRI och Global Compact 
2009. 2011 startades bankens studentprogram, och sedan 2013 deltar banken i Kungliga Ingen-
jörsvetenskapsakademins initiativ Tekniksprånget. Banken är även partner i projektet Ung Pri-
vatekonomi. 
 
Banken anser att övrigt CSR-arbete är viktigt för att öka värdet för dess kunder, investerare, 
medarbetare och ägare, samt att den, som en ansvarfull samhällsaktör, bör ta ansvar för direkt 
och indirekt påverkan på intressenter och samhälle. Banken är medlem i SWESIF, där merpar-
ten av fonderna omfattas av organisationens hållbarhetsprofil, en jämförelsefunktion. 2015 be-
slutade Handelsbanken att inte investera i bolag med betydande verksamhet i kolkraft eller 
gruvbolag som bryter förbränningskol. Banken är även medlem i CDP sedan 2015, där de sjönk 
från en B-ranking till C-ranking i arbetet med miljöfrågan under 2015. 
 
Banken arbetar även aktivt för att minska sin direkta miljöpåverkan och har minskat sina egna 
utsläpp av koldioxid med 15 % sedan 2014, och använder sedan 2015 enbart förnybar energi 
för den nordiska marknaden (Handelsbanken, 2016b). Bankens fonder investerar inte aktivt i 
företag vars huvudsakliga verksamhet finns inom kolkraft. Banken har sedan 1990-talet följt 
ICC:s riktlinjer för hållbar utveckling, och är sedan mitten av 1990-talet medlem UNEP FI. 
Sedan 2009 är banken medlem i Hållbart värdeskapande, ett hållbarhetsprojekt för svenska 
börsnoterade företag (Handelsbanken, 2016a).  
 
5.1.1 Sammanfattning intervju, Alexander Campiglia Hedvall 
Alexander Campiglia Hedvall arbetar som hållbarhetsanalytiker och miljöspecialist på Han-
delsbanken. 
 
CSR-arbetet inom Handelsbanken tog fart med VD:n Jan Wallander som arbetade mycket med 
social hållbarhet. Det handlade då främst om social hållbarhet och bankens relation mellan 
kunder och medarbetare. Alexander menar att det går att se ett tydligt ökat fokus på hållbar-
hetsfrågorna vid tiden efter finanskrisen 2008, vilket dock till stor del beror på den ökade trans-
parensen då regeringen ställt större krav på bankerna kring de här frågorna. I och med detta 
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håller frågan på allvar att integreras i verksamheten. Historiskt sett så har finansiell hållbarhet 
varit det absolut starkast prioriterade området och banken har alltid strävat efter att vara en 
sund bank med sund affärskultur. Banken ämnar göra goda affärer som är enkla för kunden att 
förstå sig på. Alexander menar att den finansiella hållbarheten är central eftersom en bank som 
får problem vid finanskriser skapar enorma problem för samhället i stort, både socialt, miljö-
mässigt och finansiellt. Han poängterar särskilt Handelsbankens stabilitet under finanskrisen 
och vikten av att fortsätta arbeta för finansiell stabilitet. Utöver detta är både den sociala och 
den miljömässiga dimensionen på stark frammarsch.  
 
Den främsta drivande faktorn är kunderna, menar Alexander, men framförallt stora företag och 
institutionella kunder som själva har ett intresse av att investera hållbart – vilket syns i den 
ökade efterfrågan på hållbarhetsprofilerade fonder. Även ägarna, leverantörer, opinionsbildare 
och staten visar stort intresse för CSR-arbetet. Hållbarhetsarbete är nödvändigt för att i framti-
den kunna vara med som stor aktör på marknaden, menar Alexander. Det föreligger dock en 
tröghet på marknaden i form av hinder för att byta bank för kunder och investerare och Alex-
ander tror därför inte att många kunder är beredda att byta bank vid enstaka händelser av ne-
gativ CSR - men att för alla banker som vill vara betydande aktörer i framtiden så krävs finan-
siell, social och miljömässig hållbarhet. 
  
Handelsbanken är mycket decentraliserad. Varje enskilt kontor arbetar självständigt med CSR-
arbete i sin region, genom att till exempel sponsra lokala sportföreningar. Det centrala, kon-
cernövergripande arbetet med hållbarhet kommuniceras genom hållbarhetsredovisningen och 
årsredovisningen, och når på så vis särskilt intresserade intressenter. Interna informationska-
naler såsom konferenser, en intern TV-kanal och intranät används av banken för att kommuni-
cera till sina medarbetare angående CSR-relaterade aktiviteter. 
  
Alexander menar att CSR ur ett kortsiktigt perspektiv anses vara en kostnad, men att det på 
lång sikt innebär en grundläggande förutsättning för värdeskapande och därmed inte är någon 
långsiktig kostnad. Han säger även att inga kostnader för CSR-arbete ska åläggas kunderna, 
men att CSR-profilerade kategoriprodukter, såsom speciella fonder, kan ha högre kostnader 
just på grund av ett etiskt och hållbart investerande. I övrigt menar Alexander att de positiva 
effekterna är tydliga och att det är som en vanlig investering med förväntningar om långsiktig 
vinst, där kostnaden tas från bankens vinstmarginal. Utgångspunkten för Handelsbanken gäl-
lande en kunds efterfrågan av en särskild produkt är att se till kundens bästa ur en ekonomisk 
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aspekt. Över tid innebär det generellt att att banken rekommenderar hållbara investeringar, men 
det individuella behovet prioriteras. 
 
Handelsbanken använder sig av studier om CSR-arbete och ser där att företag som arbetar 
konkret och strukturerat med hållbarhet har bättre lönsamhet än företag som inte gör det, säger 
Alexander. Banken har till hans kännedom inte gjort någon egen studie internt där anställdas 
motivation på arbetet på grund av att specifika hållbarhetsinsatser har mätts. Handelsbanken 
tror att CSR-arbete är affärsdrivande och att arbetet är viktigt och lönsamt för banken på lång 
sikt. Det fungerar som en indikator på att banken är ett långsiktigt och modernt företag. “Tan-
ken är väl på något sätt att företag som är bra på att jobba med de här frågorna, de är också 
bra på att så att säga, driva affärer och förstå utvecklingen och ligger i framkant när det gäller 
andra områden också.” 
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5.2 Nordea 
 “Committing to actions that drive forward our new sustainability strategy is a priority. If we 
do it well, the prize is great.” (Nordea, 2016a).  

  
Figur 6. Tidslinje för Nordeas CSR-arbete 2000-2015 
  
Nordea bildades först 2001, men har sina rötter i tidigt 1800-tal (Nordea, 2016b). Banker som 
senare kom att ingå i Nordea fokuserade på kreditgivning till det lokala näringslivet, och många 
var sammanslutningar av lokala köpmän och bönder. Nordeas nuvarande strategi för hållbarhet 
reflekterar bankens bild av att de som storbank har en viktig roll i att driva samhället framåt, 
och utgår ifrån fyra områden i vilka de anser sig ha störst påverkansmöjligheter (Nordea, 
2016a). Dessa områden är hållbar ekonomisk utveckling, finansiell kompetens, mångfald och 
solid grund.  
 
Nordea har haft CSR-åtaganden och levererat årliga miljörapporter sedan 2002 (Nordea, 2009). 
Sedan dess har de övervakat och rapporterat sitt ekologiska fotavtryck; det vill säga miljökon-
sekvenserna av verksamheten. Under samma period började de använda en egen framarbetad 
miljöparameter, ERAT (Environmental Risk Assessment Tool), som används för att mäta och 
hantera miljörisker i företagets kreditförfaranden.  
 
Nordea Code of Conduct, bankens uppförandekod, infördes år 2003 (Nordea, 2015a). Uppfö-
randekoden innefattar riktlinjer för bankens företagsetik. År 2005 undertecknade banken Glo-
bal Compact, UNEP FI samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Nordea var den 
första nordiska banken att underteckna UNPRI, vilket gjordes år 2007 (Nordea, 2013). I sam-
band med detta lanserades också en egen policy för hållbara investeringar som visar hur banken 
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följer upp, genomför aktiviteter kring, och gör framsteg inom de undertecknade principerna 
(Nordea, 2015b). Samma år blev Nordea även först bland nordens banker med att tillämpa 
Ekvatorprinciperna (Nordea, 2007).  
 
Den första separata hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s1 riktlinjer upprättades 2008 (Nor-
dea, 2009). Samma år ingick banken ett samarbete med ECPAT och bidrar sedan 2010 även 
till samhället genom att erbjuda ekonomisk undervisning för ungdomar mellan 13 och 18 år på 
skolor runt om i Norden (Nordea, 2016a). År 2011 lanserades Stars-fonder som använder sig 
av positive screening, vilket innebär att de identifierar de mest miljömässigt och socialt an-
svarstagande företagen och investerar i dessa (Nordea, 2013). De uppnår en högre nivå av an-
svarsfulla investeringar och är avsedda att generera ett långsiktigt ekonomiskt värde.  
 
År 2012 införde banken AML2-arbetsgrupper i de marknader som man är verksam i, för att 
stödja insatser som berör bekämpning av organiserad brottslighet. Banken gick med i den gröna 
obligationsmarknaden år 2014. Som en reaktion på Parisöverenskommelsen vid COP21 2015 
upprättade Nordea ett klimatförändringslöfte (Nordea, 2016c). Löftet innebär att de strävar ef-
ter att vara koldioxidneutrala i den interna verksamheten och de kommer inte längre att upprätta 
nya kundrelationer med företag som är primärt beroende av kol. 
  
Nordea Asset Management har utvecklat en ESG-integrationprocess, vilket innebär ett lång-
siktigt mål att förankra hållbarhetstänket i alla investeringsprocesser (Nordea, 2016d). Nordea 
uttrycker en strävan efter att ligga i framkant i branschen gällande hållbarhet och att vara trans-
parent i sitt arbete. Det uttrycks att de vill bevisa å industrins vägnar att man håller vad man 
lovar gällande hållbart ansvarstagande (“does not only talk the talk but also walk the walk”) 
(Eurosif, 2014).   
 
5.2.1 Sammanfattning intervju, Nordea Sustainability Team  
De intervjuade är Nordeas hållbarhetsteam, bestående av fyra personer samt Nordea Sveriges 
chef för Ansvarsfulla investeringar. 
 
                                                 
1 Global Reporting Initiative, en oberoende internationell organisation som hjälper företag, regeringar och andra 
organisationer att förstå och kommunicera påverkan av affärslivet på kritiska hållbarhetsfrågor såsom klimatför-
ändringar, mänskliga rättigheter et cetera (Global Reporting, u.å.). 
2 Anti Money Laundering 
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Nordeas CSR-aktiviteter har strategiskt utvecklats av Nordeas CSR-enhet för att säkra starkare 
uppföljning och riskhantering, förbättra sina relationer med kunder och reagera på externa på-
verkare i samhället. De identifierar “definitivt” en större efterfrågan på CSR sedan finanskri-
sen.  
 
Kärnverksamheten täcker de tre områdena finansiellt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. 
Dessa integreras i den huvudsakliga verksamheten, bland annat i investeringsverksamheten. 
Efterlevnad, riskhantering genom god affärssed samt integritet uttrycks som de viktigaste 
aspekterna av bankens CSR-arbete utöver det inflytande som de som bank har över andra delar 
i samhället.  
 
I intervjun diskuteras huruvida CSR definieras som en kostnad eller inte. Enligt teamet på Nor-
dea går det att utgå från två olika perspektiv: triple bottom line och creating shared value3. 
Nordea menar att enligt dessa två ses CSR som en kostnad på kort sikt, ungefär som som löne-
kostnader och kontorsmateriel, men att det långsiktiga värdet av sådana aktiviteter på alla sätt 
överstiger kostnaden. Det långsiktiga värdet genereras när banken arbetar långsiktigt i sin verk-
samhet och bidrar till ett välmående i samhället som ökar bland annat landets BNP. De menar 
även att oansvarigt beteende på lång sikt leder till hårdare restriktioner och införande av lagar 
och skatter som ökar kostnaderna för bankerna, där CSR således är ett sätt att hantera såväl 
finansiella som politiska risker. Vidare påpekas att CSR bidrar till att attrahera och behålla 
motiverad och effektiv arbetskraft.  
 
Arbetet med CSR kommuniceras genom flertalet medier. Viktigast är bankens hemsida, där en 
stor del är tillägnad området och internt används ett intranät. Bankens anställda har även till-
gång till en översiktlig presentation av arbetet att använda vid bland annat möten med investe-
rare. 
 
Stora investerare och ägare har stort inflytande över CSR-arbetet hos Nordea. De kräver insyn 
i bankens verksamhet och efterfrågar god affärssed och riskhantering eftersom det ökar värdet 
på deras aktier liksom framtida intäkter från företaget. Det handlar mycket om att undvika 
negativa överraskningar, förklarar de. Arbetet med etik och hållbarhet har utvecklats mycket 
                                                 
3 Ett managementkoncept som baseras på att ett företag kan maximera ägarnas vinst samtidigt som de bidrar för 
att hjälpa andra intressenter. 
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under bankens 150-åriga historia, och det är kunder, investerare, regering och samhället i stort 
som format de policys som ligger till grund för dagens arbete. CSR är till för att öka ägarnas 
värde, bankens huvudsakliga mål som företag, genom hållbart företagande. De tre områden 
som särskilt betonas är riskhantering, att tillfredsställa kunders efterfrågan på hållbarhet samt 
att vara en god samhällsmedborgare.  
 
Representanterna från Nordea menar att de inte upplever att det finns någon egentlig konkur-
rens inom CSR bankerna emellan. Snarare handlar det om att lära sig av varandra och utveckla 
sin egen strategi.  
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5.3 SEB 
“Som bank och finansiell institution, främja[r] vi ett hållbart samhälle genom det sätt vi ge-
nomför investeringar, finansiering, riskhantering och betalningar. Vi har höjt vår ambition. 
SEB strävar efter att vara en förebild inom hållbarhet inom finansbranschen.” (SEB, 2016a). 

  
Figur 7. Tidslinje för SEB:s CSR-arbete 2000-2015 
  
SEB bildades vid sammanslagningen av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Ban-
ken 1972 för att gemensamt stärkas i den internationella konkurrensen. Stockholms Enskilda 
Bank tjänade ursprungligen främst industrin genom kreditutgivning och spelade därmed en 
aktiv roll i att utveckla industrin (SEB, 2016e).  
 
SEB benämner sitt CSR-arbete som hållbarhetsarbete och fokuserar på påverkan (SEB, 2016d). 
I Hållbarhetsrapporten 2015 betonar banken hur de minskat miljöpåverkan, bidragit till närom-
rådet och hur de främjar innovation inom miljöförbättring. Framförallt framhävs bankens ar-
bete med att minska sin påverkan, direkt och indirekt, på miljön, med stora minskningar av 
utsläpp, beslutet om att fasa ut kol samt den Gröna Obligationsmarknaden, som de deltog i 
skapandet av 2007. Banken menar att hållbarhetsarbetet, CSR, är ett värdeskapande för ban-
kens intressenter – kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort. Hållbarhet identifie-
ras som viktigt både för intressenter och SEB själva, även om direkt miljöpåverkan rangordnas 
lägst av samtliga faktorer (SEB, 2016a s. 33). Även ansvarsfulla leverantörer, arbetsförhållan-
den, finansiell styrka och affärsetik anses vara mycket viktiga faktorer. 2014 ökade banken sitt 
fokus på mänskliga rättigheter i sina policys för bankens verksamhet samt för bankens leve-
rantörer. 
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SEB använder sig av en triple bottom line-modell, med kategorierna Ansvarsfulla affärer, 
Människor och Samhälle samt Miljö (SEB, 2016a). Inom Ansvarsfulla affärer framhävs håll-
bara ansvarstaganden inom investeringsverksamheten, kundlojalitet, korruptionsbekämpning 
och ansvarsfull rådgivning som viktiga komponenter. Arbetet med mikrofinansfonder och ak-
tivt inkluderande hållbarhetsfonder får stort utrymme, där hållbarhet är ett riskhanteringsverk-
tyg och värdeskapande för framtida generationer. Sedan 2013 är SEB första och enda svenska 
bank att erbjuda mikrofinansfonder (SEB Group, 2013; SEB, 2016a). 
 
Inom kategorin Människor och samhälle ligger fokus på lokalt samhällsengagemang, stödjande 
av entreprenörskap samt god arbetsmiljö. Banken framhäver samhällsengagemang som foku-
serar på framtida generationer, som exempelvis Mentor, ett projekt för ungdomar, och innova-
tivt entreprenörskap i form av “A million minds”, en tankesmedja för ungdomar som arbetar 
med social hållbarhet (SEB, 2016d). Som illustreras av tidslinjen ovan undertecknade SEB 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag år 2000 och Global Compact 2004. 2006 formu-
lerades bankens koncernomfattande etikpolicy och år 2008 undertecknades UNPRI. Banken 
har sedan 2013 en policy för mänskliga rättigheter. 
 
Banken uttrycker en ambition om att vara ledande inom hållbarhet och stor tyngd ges åt mil-
jöfrågan i hållbarhetsrapporter och i beskrivningar av bankens förhållningssätt till CSR. 1995 
undertecknade SEB UNEP FI och ICC:s riktlinjer (SEB, 2016b). Banken undertecknade Ekva-
torprinciperna 2007, och blev året därpå medlem i CDP (Fair Finance Guide, 2015). 2009 be-
slutades att banken skulle sänka sina koldioxidutsläpp med 45 % till 2015, ett mål som upp-
nåddes innan utsatt tid. SEB har under senare delen av 2000-talet aktivt utökat sitt miljöarbete. 
2015 beslutade banken att fasa ut kol i sina investeringar, förbättrade sina screeningsverktyg 
och startade hållbara fonder med aktiv inkludering av företag som arbetar med miljöförbättring. 
2015 skapade och undertecknade SEB även Positive Impact Manifesto tillsammans med bland 
annat FN, som deklarerar att banker har som uppgift att vara ledande i det globala skiftet till 
en hållbar ekonomi (UNEP FI, 2015). Samma år undertecknade banken Montreal Carbon 
Pledge, och blev medlem i Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) (Fair 
Finance Guide, 2015).  
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5.3.1 Sammanfattning intervju, SEB 
Intervjuperson 1 arbetar med strategiska frågor på SEB och berörs på så sätt av hållbar- hets-
frågorna inom banken. Intervjuperson 2 arbetar dagligen med hållbar utveckling på SEB. 
Båda representanter har önskat att få vara anonyma.  
 
SEB utgår från tre områden i bankens CSR-arbete. Ett av dem är Ansvarsfulla affärer, där SEB 
bland annat ger rådgivning om CSR till företag av olika slag som tänker kring ämnet på olika 
sätt. I sina affärer menar Intervjuperson 1 att banken har som störst påverkanskraft genom att 
påverka vad som finansieras och investeras i. Banken arbetar även med sin egen direkta miljö- 
påverkan och sitt samspel med människor och samhälle. Utgångspunkten härrör från uppfatt- 
ningen om att banken har ett stort samhällsansvar och fungerar som ett kugghjul i samhället.  
 
Finanskrisen var en accelerator för hållbarhetsarbetet inom branschen, tror han, då fokus på 
hållbarhet ökade. Utöver det finns fler aspekter som drivit på arbetet, exempelvis klimatmötet 
i Paris 2015. Trenden inom hållbarhetsområdet är att det blir betydligt mer transparent, vilket 
ställer nya krav på bankerna menar Intervjuperson 1. Att CSR-arbetet accelererar menar Inter- 
vjuperson 1 definitivt också är en konsekvens av att konsumenterna blivit mer medvetna och 
ställer högre krav på bankerna. Intervjuperson 1 menar att detta haft inflytande över att SEB:s 
ledning samlades i ett möte för ett antal år sedan där man beslutade att inrikta sig särskilt mot 
hållbarhet med ambitionen om att vara en förebild inom branschen. Han poängterar framförallt 
de miljömässiga utmaningarna, eftersom andra områden bygger på att just dessa hanteras. En 
annan faktor som gör konkurrensen än mer intensiv är de externa organisationer som utvärderar 
banker utifrån ett antal hållbarhetsvariabler, exempelvis Morningstar.  
 
Enligt Intervjuperson 2 är CSR en så naturlig del av affärsverksamheten att det är svår att sär- 
skilja den direkta lönsamheten av sådana aktiviteter från den övriga verksamheten. Av samma 
skäl är han tydlig med att SEB inte definierar CSR som en kostnad och att de på både kort och 
lång sikt kan se att det totala resultatet är positivt. SEB använder delvis studier inom området 
som underlag för sitt CSR-arbete, men tittar främst på sin egen verksamhet och bransch. Han 
menar att även om lönsamheten inte är fullständigt fastställd finns det inga tecken på negativa 
effekter som avråder banken från att fortsätta sitt arbete med CSR.  
 
Ökad efterfrågan och därmed ökad lönsamhet hos hållbara finansiella produkter ökar bankens 
tro om att det är finansiellt lönsamt att erbjuda den typen av produkter. Utifrån ett riskperspek- 
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tiv är det också viktigt att investera i företag som jobbar med hållbarhet och som har ett lång- 
siktigt perspektiv. Intervjuperson 2 ger som exempel hur SEB arbetar med att integrera en 
hållbarhetsanalys i bankens egenförvaltade fonder och att CSR-relaterade aspekter är viktiga 
delar i riskanalysen för såväl kapitalförvaltning som kreditgivning.  
 
SEB exkluderar vissa områden både vid aktiva och passiva investeringar. Det finns olika ex- 
kluderingsnivåer för olika produkter. Den lägsta nivån för hela kapitalförvaltningen (SEB 
IMAB) är bolag som jobbar med att utveckla eller distribuera kärnvapen samt bolag som pro- 
ducerar kontroversiella vapen. Enligt Intervjuperson 1 kan SEB använda sin kunskap om hur 
finansiella placeringar påverkar miljön.  
 
SEB kommunicerar ut sitt CSR-arbete genom ett flertal kanaler. Dels genom den årliga håll- 
barhetsredovisningen, men de är även ute och deltar i olika forum, konferenser och dylikt. På 
så sätt höjs kompetensen hos de anställda och dessutom leder det till en diskussion bland kun- 
der kring dessa ämnen. Fokus nu och i framtiden är att hållbarhet integreras i hela banken. Det 
innebär att alla medarbetare ska ha kunskap inom hållbarhet för att applicera det i sitt vardag- 
liga arbete. Därför är kompetens ytterligare en viktig aspekt, menar Intervjuperson 1. Han me- 
nar också att SEB just nu arbetar med att initiera initiativ på medarbetarnivå för att komplettera 
det centrala CSR-arbetet så att det genomsyrar banken på alla nivåer. “Det här är ingenting vi 
bara pratar om, helt enkelt.”  
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5.4 Swedbank 
“Vår största konkurrensfördel, när det gäller att attrahera kunder, personal och investerare, 
är att främja ett sunt och hållbart samhälle.” (Swedbank, u.å.a) 

 
Figur 8. Tidslinje för Swedbanks CSR-arbete 2000-2015 
  
Swedbank härstammar från de svenska sparbankerna som bildades 1818 efter politiska debatter 
om samhällets stöd till fattigas försörjning (Sparbankerna, 2015). Visionen med bankerna var 
att hjälpa fattiga att spara sig ur fattigdomen och de har vidare kännetecknats av att främja 
sparande men inte enskilda vinstintressen, grunda sig i demokrati och lokal förankring (Swed-
bank, u.å.b).   
 
Banken integrerar idag sitt hållbarhetsarbete i sin affärsmodell med tre huvudområden: finan-
siell, social och ekologisk hållbarhet (Swedbank, u.å.c). Banken har miljö- eller 
hållbarhetsredovisat sedan 1995 (Swedbank, 2011). En hållbar utveckling skapar affärsmöjlig-
heter - det är Swedbanks övertygelse som år 2001 föranledde den första fastlagda övergripande 
miljöpolicyn (Swedbank, u.å.d). År 2002 skrev banken på Global Compact (Swedbank, 2003). 
Swedbank blev år 2003 den första börsnoterade banken i Norden att vara miljöcertifierade en-
ligt ISO 14001 (Swedbank, 2004).  
 



 

35 

Swedbank Robur4 undertecknade UNPRI år 2009 (Swedbank, 2012). Fler internationella och 
etiska åtaganden skrevs under samma år, däribland ECPAT, Finanskoalitionen mot barnsex-
handel (Swedbank, u.å.e) och Naturskyddsföreningens klimatupprop, vars syfte är att uppmana 
de svenska politikerna att arbeta för att industriländerna tillsammans ska minska sina utsläpp 
av växthusgaser och stödja miljöarbete i utvecklingsländer (Swedbank, 2010). Banken initie-
rade också Climate Awareness Bonds, en klimatmedveten obligation där kapitalet används till 
framtida projekt som berör förnyelsebar energi och energieffektivisering. En Unga Jobb-sats-
ning lanserades 2010 som syftar till att bemöta den ökande arbetslösheten bland ungdomar 
genom att erbjuda praktikplatser.  
 
Den första mer omfattande hållbarhetsredovisningen upprättade Swedbank 2012, där banken 
visar varför de anser att ett hållbart samhällsengagemang är en lönsam affär (Swedbank, 2013). 
Banken erbjuder sedan 1980 investeringar i fonder som följer hållbarhetskriterier och väljer de 
bolag i varje bransch som arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsetik. 
Dessa fonder investerar inte i bolag som producerar fossila bränslen eller som har koppling till 
oetiska affärsområden (Swedbank Robur, u.å.).  
 
Banken följer ICC:s riktlinjer om hållbart företagande. 2014 upprättades en antikorruptionspo-
licy för en effektivare hantering av korruptionsrisker och skrev år 2015 under Montreal Carbon 
Pledge (Swedbank, 2015). De har även gått ut med en målsättning om att minska sina direkta 
koldioxidutsläpp med 60 procent från år 2010. Gällande indirekta hållbarhetsåtgärder ligger 
fokus på att stödja sina kunder i att göra hållbara val och därför arbeta för att påverka de företag 
som investeras i. Banken har som riktlinje att genomföra en hållbarhetsanalys vid företagskre-
diter som överstiger 5 miljoner kronor.  
 
5.4.1 Sammanfattning intervju, Mikael Sekund 
Mikael Sekund arbetar som Head of Public Affairs på Swedbank. 
 
Utifrån intervjun framgår att Mikael föredrar att använda orden samhällsansvar och hållbarhet 
istället för termen CSR. Hans position på banken ger ett naturligt fokus på samhälleligt ansvar, 
men det är även tydligt att det är ett fokus för hela bankens verksamhet. Mikael betonar vikten 
av “den vanliga människan” i samhällets ekosystem, och den historiska roll som banken haft 

                                                 
4 Kapitalförvaltare sedan 1967, ägda av Swedbank. 
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för dessa människor och sparande för de fattiga. Mikael förklarar att det arbete som banken gör 
inte är menat som ett svar på någon ökning i efterfrågan på socialt ansvar eller hållbarhetsar-
bete, utan ett arbete som alltid varit en del av bankens verksamhet.  
 
Mikael berättar mycket om den hjälp ut på arbetsmarknaden som banken ger unga samt nyan-
lända invandrare. Utöver att insatserna bidrar till bankens egen kompetensförsörjning och till 
att skapa goda relationer med samhället, så förser de det lokala näringslivet med kompetent 
arbetskraft.  
 
Under intervjun upprepar Mikael att banken inte arbetar med samhällsansvar och hållbarhet 
för att förbättra sitt renommé. Uttrycket CSR anser Mikael ger ett intryck om att banken vill 
“köpa ett gott rykte”, vilket är anledningen till att han föredrar att använda ord som samhälls-
ansvar och hållbarhet för att beskriva den verksamhet som han arbetar med. Av historiska och 
ideologiska skäl är Swedbanks samhällsansvar omfattande och fokuserat på de grupper som 
banken upplever har potential att utveckla samhället. Mikael menar att företag, bland annat, 
som vill förbättra sitt rykte gärna samarbetar med Swedbank på grund av bankens arbete. Han 
förklarar dock att banken då hjälper företag att själva ta aktivt ansvar för samhället, och att ett 
gott rykte bara kan fås om ansvaret är genuint. 
 
Värdet av CSR är inget som banken specifikt gjort mätningar av, men enligt Mikael kan de 
konstatera att arbetet stärker relationerna med närsamhället, ger kompetensförsörjning och dri-
ver affärer. Liksom han själv ser Swedbanks styrelse och VD inte hållbarhets- och ansvarsar-
betet som kostnader, utan investeringar. “Vinsterna vi gör via att vara en bra samhällsmed-
borgare och dessutom, så att säga, olja det lokala maskineriet, är ju väldigt stora.” 
 
Mikael tror att bankens kunder ställer sig positivt till bankens investeringar i samhället, ef-
tersom det inbringar vinster som gynnar dem likväl som banken. Han säger att om kunder ser 
att pengarna går till “vanliga människor” så kan han inte tänka sig att någon skulle tycka att 
det är oväsentliga investeringar. Samhällsengagemang är bankens utgångspunkt, historiskt och 
värdegrundsmässigt, och det är något som banken håller som stolthet. Kunder som tycker att 
det inte hör bankväsendet till får vända sig till en annan bank, menar han. 
 
Känslan av att “vara någonting mer” än bara en bank genomsyrar organisationen. Fokus på 
lokalt arbete gör att anställda känner sig stolta över sin arbetsplats och det de åstadkommer. 
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Detta ger motivation och leder till att bankens sociala nätverk växer. Det sociala nätverket är 
också bankens huvudsakliga medium för att förmedla sitt arbete med hållbarhet och ansvar. 
Nöjda intressenter sprider gott rykte, menar Mikael. De har övervägt att använda det i mark-
nadsföringssyfte, men hittills ansett att man hellre vill se informationen spridas genom de som 
påverkats positivt av arbetet.  
 
Mikael anser inte att det går att identifiera någon konkurrens mellan bankerna när det gäller 
den här typen av verksamhet. Han berättar dock att de jämför bankernas arbete för att förbättra 
sitt eget, och menar att investerare i högre grad intresserar sig för vad banken lånar pengar till 
och interna regelverk kring hållbarhet. 
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6. Analys 
Majoriteten av de studier vi undersökt, framförallt de senaste publicerade, påvisar lönsamhet 
av både kortsiktigt och långsiktigt slag. Det är därför av relevans för ett vinstmaximerande 
företag som en bank att engagera sig i CSR. Nedan följer den analys som utförts baserat på den 
teori och forskning vi tidigare redogjort för. Analysen inleds med att diskutera marknadsstruk-
turens förutsättning för CSR, det spelteoretiska perspektivet, konsumenters efterfrågan och en 
förändrad samhällskultur. Vidare utvecklar vi resonemanget kring CSR som ett verktyg för 
differentiering, signalering i kristider, den finansiella avkastningen av CSR-arbete, effekten på 
intern organisation samt långsiktiga vinster av CSR. 
 
6.1 Marknadsstruktur och förutsättningar för CSR  
Marknaden som de svenska storbankerna agerar på uppfyller de olika förhållanden som enligt 
tidigare forskning (Chih et al., 2010) ger förutsättningar för högre nivåer av CSR inom banker. 
Sverige kan anses vara ett högutvecklat land som kännetecknas av stabila makroekonomiska 
förhållanden och goda relationer arbetsgivare och arbetstagare emellan. I enlighet med vad 
Maslow tidigt teoretiserade kring, fann Arli och Lasmono ett samband mellan graden av ut-
veckling i ett land och konsumenters intresse av CSR-aktiviteter. Sverige skulle enligt detta 
resonemang vara ett land där konsumenter generellt sett har ett intresse av CSR-aktiviteter och 
använder detta som ett köpkriterium.  
 
Svaren i intervjuerna tyder på att CSR idag är en förutsättning för att bedriva affärer och att det 
anses vara en given komponent i ett företags arbete. Vi identifierar en tydlig trend i ökning av 
antal studier kring CSR efter millenieskiftet, vilket kan tänkas bero på betydande förändringar 
i samhällets intresse av just miljö, etik och finansiell stabilitet. I majoriteten av intervjuerna 
framkommer att även bankerna identifierar en ökning i efterfrågan på CSR i bankerna under 
senare år, framförallt efter finanskrisen. 
 
Paralleller kan dras till Chongs resultat angående hur individer beter sig för att försvara sitt 
rykte gentemot allmänheten, och bankers ökade initiativ kring CSR-frågor. Som en följd av 
ökat samhällsintresse kring hållbarhetsfrågor kan banker, som traditionellt sett inte är ange-
lägna att verka för exempelvis miljö eller social hållbarhet, enligt teorin utnyttja detta och för-
bättra sitt rykte genom att satsa på CSR. I linje med detta skulle en bank bara uppfattas som en 
ansvarstagande och god samhällsaktör om dess CSR-arbete är integrerat i organisationen och 
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fullföljs i praktiken - annars signaleras det motsatta, ett agerande i försök att se bra ut enbart 
när det tjänar ett egenintresse. CSR-arbete riskerar därför att bli kontraproduktivt.  
 
Då bilden av en enskild storbank i hög grad påverkas av hur de andra storbankerna agerar och 
uppfattas i samhället finns utrymme för att ett free riding-beteende skulle kunna förekomma. 
Det skulle till exempel kunna vara att utnyttja medvetenheten i samhället, upprätta CSR-poli-
cys för att signalera ansvarstagande och förtroende för att sedan inte fullfölja arbetet till fullo. 
Såvida övriga aktörer är desto mer gedigna skulle det kunna gynna banken. Men så tycks dock 
inte vara fallet. Chong menar snarare att ryktesbevarande beteende främjar samarbete aktörer 
emellan, vilket på marknaden tar skepnad i bland annat bankers interaktion och samarbete med 
oberoende organisationer som främjar hållbarhetsfrågor. Vid ytliga kontakter skulle ryktesbe-
varande beteende vara irrationellt då varken långsiktiga vinster av att skydda sitt rykte eller 
konsekvenser att inte göra det finns. Eftersom banker i motsats till det präglas av djupa kon-
takter, kontrakt över långa perioder och långvariga relationer, så blir det desto viktigare att 
skydda sitt rykte. Beteenden som främjar detta – CSR i det här fallet – bör således alltid anses 
vara rationella.  
 
Soutos diskussion kring hur CSR kan vara den faktor som hjälper företag att hantera en finan-
siell kris kan tillämpas även på andra typer av kriser i samhället. 2016 är klimatkrisen och 
förtroendekrisen i storbankerna två exempel på kriser där CSR som verktyg kan vara nyckeln 
till överlevnad. Även om kostnaderna som CSR utgör kan anses hota bankens finansiella över-
levnad kan CSR också verka som en brygga till att återfå intressenternas förtroende. I intervjun 
med Nordea förklarade de att de “definitivt” upplever en ökning i efterfrågan på CSR sedan 
finanskrisen 2008, vilket, som tidigare nämnt, stöds av svaren från andra intervjuer och skulle 
kunna tyda på att bankerna använder CSR på det sätt Souto föreslog.   
 
6.2 CSR ur ett spelteoretiskt perspektiv 
Svenska storbanker agerar på en oligopolistisk marknad med hårt konkurrensklimat. Det skulle 
därför kunna hävdas att konkurrensen som råder på den svenska marknaden intensifierar stor-
bankernas arbete med CSR. Resultatet vi fått fram av genomförd intervju med Handelsbanken 
tyder dock på att detta inte fullt ut har den effekt i verkligheten som teorin föreslår. Alexander 
Campiglia Hedvall antyder att en banks arbete med CSR inte är ett tillräckligt kriterium för att 
få en konsument att byta bank och att detta till viss del beror på hinder i form av bland annat 
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tidskrävande processer vid ett sådant byte. De hinder som uppstått på den svenska bankmark-
naden kan förklaras utifrån ett spelteoretiskt perspektiv och stöds även av tidigare forskning. 
Även intervjun med Swedbanks representant Mikael Sekund ger anledning att anta att konkur-
rensen på bankmarkanden inte är en fullgod anledning till ökat arbete med CSR. Däremot me-
nar han att de jämför sig med andra bankers resultat i olika rankings gjorda av utomstående 
organisationer, vilket ändå tyder på att marknadsstrukturen triggar denna utveckling.  
 
CSR kan även fungera som ett hinder för mindre banker att etablera sig eller att vinna mark-
nadsandelar och därmed konkurrera med storbankerna. Som visats i exemplet i kapitel 3.3, 
figur 3, ligger det ur ett spelteoretiskt perspektiv alltså i storbankernas intresse att använda 
CSR, även om det skulle vara mer lönsamt för respektive bank om samtliga banker avstod från 
de kostnader som CSR medför. Rådande situation kan således vara ett exempel på en Nash-
jämvikt. Intervjuerna med SEB och Handelsbankens representanter menar att de upplever viss 
konkurrens mellan bankerna vad gäller arbetet med CSR, men att detta handlar om att behålla 
snarare än att vinna marknadsandelar. Nordeas och Swedbanks representanter upplever däre-
mot ingen konkurrens, men betonar emellertid vikten av att använda CSR som en konkurrens-
fördel genom diversifiering och nischning, vilket behandlas nedan.  
 
6.3 Konsumenters individuella efterfrågan 
Tidigare forskning på området kring konsumenters betydelse av hur bankerna väljer att utforma 
sin verksamhet har funnit ett positivt samband mellan konsumentlojalitet och bankers arbete 
med CSR (Ghazhizadeh et al., 2013). Som tidigare nämnt bör det noteras att resultatet kommer 
från en fallstudie av en bank som tillhör det islamska bankväsendet, vilket möjligtvis kan in-
nebära att en generalisering inte är tillämpbar. Ett sådant samband kan emellertid delvis för-
klara varför exempelvis Swedbank prioriterar initiativ på lokal nivå, så som att stötta idrottslag 
och lokala föreningar. De lokala förankringarna är något som samtliga storbanker väljer att 
arbeta med, vilket kan vara ett sätt för dem att nå ut med sitt CSR-arbete till individuella kon-
sumenter.  
 
Det är emellertid rimligt att anta att det finns andra anledningar för banker att stötta lokala 
föreningar - till exempel motivation för anställda, vilket behandlas längre ned i denna analys, 
och den marknadsföring som det medför. I valet mellan att marknadsföra sig i traditionella 
medier kontra att synas i sammanhang som bidrar till det lokala föreningslivet, som ligger i 
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invånarnas intresse, tycks det därför vara särskilt lönsamt att kombinera CSR med marknads-
föring. Att använda sig av CSR i detta sammanhang fungerar därför även som en kostnadsef-
fektivisering för banker, vilket Sprinkle och Maines (2010) visar med sitt forskningsresultat. 
Således blir CSR ytterligare en kostnad att göra affärer.  
 
Vid de genomförda intervjuerna angavs att för samtliga banker innebär det centrala CSR-arbe-
tet inte en ökad kostnad för kunderna och att kunder heller inte skulle vara villiga att betala för 
en sådan kostnad. Detta resultat stämmer överens med Fatma et al. (2015) som pekar på att 
pris, kvalitet och service fortfarande är de köpkriterier som prioriteras hos en konsument. Sva-
ren från intervjuerna tyder även på att det stämmer att det inte är konsumenters direkta efter-
frågan som styr bankernas CSR-arbete.  
 
Däremot finner vi tecken på att konsumenters preferenser styr inriktningen på CSR-verksam-
heten, vilket behandlas i avsnitt 6.5, och att det finns vissa grupper som specifikt efterfrågar 
hållbara och ansvarsfulla produkter. Dessa produkter kan jämföras med fairtradeprodukter, där 
konsumenten medvetet väljer att betala mer för en produkt som uppfyller högre krav på miljö 
och etik. Konsumenterna är nyttomaximerare och för vissa konsumentgrupper genererar CSR-
produkter alltså mer nytta än andra produkter. Bankerna väljer, för att fånga även dessa konsu-
menter, att erbjuda kategoriprodukter, som till exempel Swedbanks humanfond eller Nordeas 
Starsfonder. För dessa produkter är den marginella betalningsviljan högre, och konsumenter 
som inte är villiga att betala mer för sådana produkter väljer istället andra fonder för att maxi-
mera sin nytta.  
 
Detta går hand i hand med Maslows teori om att människor i ett utvecklat samhälle har ett 
högre behov av att exempelvis hjälpa andra, positivt påverka samhället och engagera sig filan-
tropiskt. Även Lancasters teori är tillämpbar; konsumenter efterfrågar produkter som utöver 
den grundläggande finansiella nyttan även tillfredställer inneboende behov av att vara en “god 
medborgare”. Detta stöds av Carvalho et al. (2010) som visar att CSR influerar konsumenters 
känsla av tillfredsställelse och välmående. De fann dock att det fanns stor variation i effekten 
beroende på individens köpkraft, budgetrestriktion, vilket bekräftar att CSR fortfarande inte 
generellt sett är ett prioriterat köpkriterium.  
 
En konsument är alltså inte villig att offra primära egenskaper, så som pris och finansiell av-
kastning, till förmån för CSR-attribut. Dessutom tyder forskning och vår analys av bankerna 
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på att konsumenter snarast förutsätter att banken engagerar sig i CSR-åtaganden och är an-
svarstagande i sin verksamhet, men att de inte får marginellt ökad nytta av ytterligare CSR-
arbeten. Däremot tyder resultaten på att negativ CSR leder till proportionellt större förluster i 
förtroende; oansvarigt agerande har relativt större skadeeffekt än ansvarigt agerande har posi-
tivt värde. Det är därför viktigt för banker att upprätthålla en viss nivå av CSR för att inte 
förlora konsumenternas förtroende. Ett exempel på detta är Fair Finance Guides rapportering 
(Fair Finance Guide, 2016) om att Nordea nyligen lånat ut miljoner till kolprojekt, trots sin 
policy om att fasa ut kol. Detta på grund av att policyn inte gäller nuvarande kunder utan endast 
nya kunder. Resultatet blir då en motsatt effekt av Nordeas “löfte” om hållbara investeringar 
och lånet framstår istället som särskilt negativt. Detta är alltså ett exempel på hur viktigt det är 
att intressenter uppfattar CSR-arbetet som genuint och att ingen greenwashing eller dylikt fö-
rekommer. Sådana signaler kan vända positiv CSR till negativ, vilket kan ha konsekvenser för 
bland annat förtroendet för banken. 
 
I enlighet med de spelteoretiska resonemangen i föregående avsnitt innebär detta att CSR är av 
vikt för samtliga banker, oavsett om det är finansiellt lönsamt eller ej. Här fyller dock hindren 
för kunderna att byta bank en funktion; CSR får mindre betydelse i detta sammanhang. Det 
betyder alltså att negativ CSR inte är fullt så allvarligt som det hade varit på en rörligare bank-
marknad. 
 
6.4 En förändrad samhällskultur 
Det centrala CSR-arbetet tycks dock snarare efterfrågas av samhället i stort än av enskilda 
konsumenter, då det svenska samhället alltmer efterfrågar produkter som aktivt tar ansvar. 
Bankerna har ett behov av att tillfredsställa den ökade efterfrågan på produkter som inte längre 
bara uppfyller de grundläggande behoven utan även fungerar som en typ av självförverkli-
gande. Det tycks alltså vara så att trots en ökning i individuell efterfrågan, så är det en 
förändring i samhällskulturen som driver fram dessa frågor och förändringar även i näringsli-
vet. Detta bekräftas av de svar som erhållits i intervjuerna, där det framkommer att det främst 
är stora företag och institutionella kunder som påverkar genom sin efterfrågan på ansvarsta-
gande produkter. Detta i sin tur beror rimligtvis på dessa aktörers intressenter, och deras efter-
frågan.  
 
De allmänna påtryckningarna från samhället har gjort att CSR utvecklats till att vara en mer 
betydande del i organisationen än någonsin även inom banksektorn, vilket har framkommit 
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tydligt från de analyser vi genomfört av respektive bank. SEB tycks ha bemött samhällets bre-
dare intresse kring CSR-ansvar genom att samla ledningen och initiera en större och mer ex-
pansiv satsning inom CSR under en förhållandevis kort period. På så sätt kan det resoneras 
kring att banken har som målsättning att leva som den lär och, mer definitivt än tidigare, visa 
att banken är en betydande samhällsaktör som måste ta ansvar.  
 
Samma trend visas i en jämförelse av samtliga storbanker. Åren efter finanskrisen syns en tyd-
lig expansion av aktiviteter som är CSR-relaterade, vilket tar skepnad i dels tydligare kommu-
nikation av det befintliga CSR-arbetet som bedrivs, främst via hållbarhetsrapporter, och dels i 
form av en trend där betydligt fler insatser initieras. Historiskt sett har en ansvarstagande bank 
inneburit att de aktivt exkluderat direkt oetiska och miljöskadliga investeringar samt upprätt-
hållit en finansiell stabilitet. Den ökade medvetenheten i dagens Sverige medför att inställ-
ningen till vad som anses ansvarstagande har förändrats och vidare reflekteras detta i utform-
ningen av bankernas CSR-arbete. Det blir allt mer viktigt att göra direkt positiva insatser istället 
för att enbart undvika direkt negativa. Ett tydligt exempel är Nordeas Starsfonder, som använ-
der sig av positive screening där inkludering snarare än exkludering är en central egenskap. 
Även SEB och Swedbank använder sig av positive screening i utvalda fonder, till skillnad från 
Handelsbanken som utgår från exkludering i sina Criteriafonder.  
 
6.5 CSR som verktyg för differentiering 
Det kan tänkas finnas olika anledningar till hur bankerna differentierat sitt arbete med CSR. Vi 
identifierar tre huvudsakliga grunder för differentiering: historisk bakgrund, ideologiska grun-
der och strategiska skäl. Tre av de svenska storbankerna har historiskt sett framförallt fokuserat 
på att tillgodose näringslivets behov av kreditgivning och inlåning. Privat sparande var innan 
tidigt 1800-tal något som främst Sveriges förmögna hade tillgång till, vilket ändrades i och 
med bildandet av sparbankerna 1810 (Swedbank, u.å.b). Bankernas historia kan bidra med en 
förklaring till valet av nisch inom CSR-verksamheten, om sådan kan utläsas.  
 
Till exempel, Handelsbanken är en bank som fokuserat på näringslivet och entreprenörskap 
och som i sitt CSR-arbete har fokus på bland annat forskningsbidrag och finansiell stabilitet. 
Det ideologiska perspektivet kan vara starkt sammankopplat med historia, som för exempelvis 
Swedbank, som har sin bakgrund i en politisk vision om att hjälpa människor ur fattigdom. 
Den ideologiska värdegrunden förklarar både utformningen av den verksamhet som Swedbank 
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haft historiskt och bankens nuvarande lokala engagemang och arbete för samhällelig utveckl-
ing. Detta understryks även av Swedbanks representant, som uttrycker att bankens ideologi är 
ha ett aktivt samhällsansvar, vilket alltså kan härledas ända tillbaka till bankens bildande. Att 
banken föredrar att använda begreppet hållbarhet framför CSR är ytterligare ett uttryck för att 
framhålla att deras val av nisch har historisk-ideologisk anknytning.  
 
Ett sådant samband kan även förklara Handelsbankens val av nisch med att primärt fokusera 
på den finansiella stabiliteten. Det framgår i Handelsbankens grundande, då det tydligt förkla-
rades att banken skulle fokusera på “den egentliga bankverksamheten” (Handelsbanken, u.å.), 
vilket också bekräftas i intervjun med Handelsbankens representant. Åsikterna om vad en 
banks faktiska uppgift är, det vill säga, om den faktiskt bör investera i CSR, kan alltså vara en 
förklaring för hur bankerna valt att differentiera sitt CSR-arbete.  
 
Ideologi kan också vara sammankopplat med bankens strategi. I Handelsbanken nyttjas finan-
siell stabilitet som en strategi, där den bakomliggande ideologin kan vara en förklaring till 
varför just sådant CSR-arbete anses mest lönsamt. Därmed attraheras intressenter som delar 
bankens vision. SEB har på senare år valt att diversifiera sig genom tydligt miljöfokus. I inter-
vjun med SEB:s representant framkom att banken under 2000-talet utvecklat sin affärsverk-
samhet mot hållbarhet och i synnerhet till att vara en branschförebild inom de miljömässiga 
utmaningarna. SEB nischar sig på så sätt genom att framställa sig själva som innovativa, mo-
derna och i framkant med utvecklingen, vilket attraherar en annan kundkrets än vad exempelvis 
Handelsbanken gör.  
 
Ur ett rent strategiskt perspektiv kan storbankernas handlingar tolkas som ett verktyg för att 
framhäva attraktiva aspekter av företaget, samtidigt som det dämpar effekten av mindre fram-
gångsrika aspekter av företaget. Som exempel observerades att Handelsbanken frekvent an-
vänder finanskrisen och sin egen finansiella stabilitet under perioden som ett strategiskt verk-
tyg för att framhäva sina styrkor. SEB, å andra sidan, kan använda arbetet med miljö som ett 
strategiskt verktyg för att förflytta fokus från bankens finansiella situation under perioden till 
något som istället framhäver SEB som tongivande aktör inom samhällsutvecklingen.  
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6.6 CSR som signalering i kristider 
Resultatet av våra studier av tidigare forskning tyder på att det främsta värdet av CSR kan 
härledas till signalering. Detta bekräftas av de svar vi erhållit från de intervjuer som genom-
förts. Handelsbankens representant menade att CSR-arbete fungerar som en indikator på att 
banken är tillförlitlig, stabil och adapterar sig efter utvecklingen i det moderna samhället. En 
bank som är aktiv inom ett område där medvetenheten i samhället ökar signalerar alltså att den 
är en medveten aktör vad gäller samhällsutveckling och därmed är att räkna med även inom 
utvecklingen av och i andra verksamhetsområden. Värdet i att satsa på CSR-aktiviteter tycks 
därför vara mer omfattande än den direkta finansiella lönsamheten som arbetet medför.   
 
Hållbarhet signalerar långsiktighet i investeringsbedömningar och stabilitet i riskbedömningar. 
Att delta i välgörande ändamål kan därmed, i tider av osäkerhet kring bankernas finansiella 
stabilitet, signalera välstånd (Glazer & Konrad, 1996). Konsumenter efterfrågar förtroendein-
givande banker som tar ansvar för samhället och dess invånare. CSR framhäver aktivt ansvars-
tagande inom områden som 2016 framhävs som samhällsproblem, bland annat den omtalade 
klimatkrisen och de förtroendekriser som uppstått när högre krav ställs på transparens från 
media och samhälle.  
 
Med hänvisning till resonemanget kring betydelsen av CSR i kristider fungerar CSR som en 
stötdämpare för de negativa effekter som drabbar eller riskerar drabba bankerna. Finanskrisens 
stora inverkan på förtroendet för bankernas ansvarstagande tycks ha ökat vikten av signale-
ringsvärdet i CSR, och tillsammans med att klimatproblemen uppmärksammades alltmer fun-
gerat som en katalysator för mer omfattande, aktiva CSR-aktiviteter. Genom att betona hur 
djupt sammankopplade bankerna är med samhällets välmående, och hur omfattande investe-
ringarna i CSR är, blir arbetet tillräckligt observerbart och kostsamt för att konsumenter ska 
identifiera det som en signal för kvalitet och lönsamhet. Samtliga banker betonar vikten av att 
hållbarhet och ansvarstagande integreras i alla delar av verksamheten, eftersom långsiktigt vär-
deskapande är centralt för bankernas lönsamhet. På så sätt signalerar bankerna de stora kost-
nader som negativa effekter av oansvarigt beteende innebär för bankerna själva, och blir däri-
genom trovärdiga när de utlovar långsiktigt värdeskapande. 
 
Resultatet av Spences forskning om självuppfyllande profetior kan överföras på banker och 
signalering; kanhända finns det en jämvikt för banker som engagerar sig i CSR, där ytterligare 
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kostnader för CSR inte ytterligare ökar efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av ban-
kerna. Det går att argumentera för att en sådan asymmetrisk informationssituation råder mellan 
bankerna och deras intressenter, och att bankerna bedömer olika nivåer för CSR-arbete som 
jämviktsnivåer för respektive intressenter. Vi identifierar en sådan skillnad mellan Handels-
banken och SEB, där Handelsbanken är betydligt mer inriktad på att uppfylla en lägsta nivå av 
arbetet med CSR inom området miljö, jämfört med SEB som uttrycker en önskan om att vara 
ledande inom samma område.  
 
Skillnaden skulle kunna förklaras utifrån att Handelsbanken identifierat en jämvikt där nyttan 
av ytterligare miljöarbete inte motsvarar kostnaden, eftersom deras intressenter inte förväntar 
sig ytterligare arbete och inte kommer konsumera mer vid en ökning av miljöarbete. Med ut-
gångspunkten att banker är vinstmaximerande skulle det således inte finnas några incentiv för 
banken att ytterligare utöka sitt arbete med miljö och jämvikten blir en självuppfyllande pro-
fetia. SEB, däremot, upplever enligt detta resonemang inte att en sådan jämvikt råder, och att 
ytterligare miljöinvesteringar åtminstone motsvarar en ökning i nytta för banken. Sådana inve-
steringar innebär alltså en ökning i värdet av signaleringen för SEB, men inte Handelsbanken.  
 
6.7 Samhälleligt ansvar ger positivt finansiellt resultat 
En sammanfattad bedömning av den tidigare forskning som genomförts är att företag som väl-
jer att integrera CSR i sin verksamhet ökar sin finansiella avkastning. Det föreligger ett positivt 
samband mellan samhälleligt ansvar och finansiellt resultat (Ruf et al., 2001). Shen och Wu 
(2013) visar att CSR fungerar som en strategi för företaget då det finns ett positivt samband 
mellan finansiell avkastning på tillgångar, eget kapital, nettoränteintäkter och icke-ränteintäk-
ter. Shen et al. (2016) fann att banker som använder CSR har högre finansiell avkastning på 
eget kapital och tillgångar än banker som inte gör det.  
 
Det kurvlinjära sambandet som Barnet och Salomon (2006) fann mellan antalet screeningsfak-
torer och finansiell avkastning skulle kunna tyda på att storbankernas införande av positive 
screening i utvalda fonder, det vill säga övergången från enbart exkludering till att använda 
både exkludering och inkludering, har potential att öka den finansiella vinsten jämfört med när 
fonderna enbart använde negativa screeningsfaktorer. Genom intervjun med SEB bekräftades 
bilden ytterligare av att CSR ger finansiell lönsamhet, även på kort sikt. Enligt deras mening 
genererar till exempel Gröna obligationer och hållbarhetsfonder intäkter genom finansiell av-
kastning. Även intervjun med Nordea bekräftar att CSR är till för att öka ägarnas värde, vilket 
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genereras genom god affärssed, hållbart företagande och riskhantering. En nyttomaximerande 
individ skulle alltså öka sin nytta genom att konsumera produkter från en bank som använder 
sig av CSR, samtidigt som en vinstmaximerande bank på så vis kan öka sin nytta. 
 
6.8 Positiva effekter i den interna organisationen 
Forskningen kring hur ett företags insatser inom CSR bemöts av anställda tyder på att det ökar 
motivation, reducerar behovet av kostsamma utvärderingssystem och mätning av prestanda 
(Sprinkle & Maines, 2010). Forskningen indikerar även ett positivt samband mellan CSR och 
anställdas produktivitet, att CSR leder till en positiv attityd samt att anställda i högre grad 
identifierar sig med företaget (Jones, 2010). Det påvisas även att anställda känner sig mer en-
gagerade, skapar högkvalitativa relationer och involverar sig kreativt i högre grad om de upp-
lever att arbetsgivaren har högt samhällsansvar (Glavas & Piderit, 2009).  
 
Vidare visas att sådant engagemang ger meningsfullhet och tillfredsställelse (Glavas & Kel-
leys, 2014). Detta bekräftas av att samtliga banker identifierar ett intresse av hållbarhet även 
hos sina medarbetare, vilket ger dem anledning att arbeta för att bemöta alla intressenters upp-
fattningar om CSR, inklusive anställda. Till exempel, Handelsbankens representant upplever 
att det ger ökad trivsel och engagemang bland medarbetare och att de uppskattar insatser som 
görs inom området på arbetsplatsen. Swedbanks representant lyfter fram att insatser för sam-
hället skapar stolthet och motivation hos anställda, framförallt lokala engagemang där de an-
ställda enkelt kan identifiera insatserna. Rimligtvis leder således CSR, genom engagerade med-
arbetare, till högre effektivitet för en bank och på så sätt till långsiktiga finansiella vinster. 
 
6.9 Långsiktiga vinster av CSR 
CSR innefattar finansiellt, socialt och miljömässigt ansvarstagande, vilka samtliga är insatser 
som gynnar samhället i stort. Handelsbankens arbete med finansiell stabilitet är ett exempel på 
hur en bank tar ansvar för samhällets ekonomiska effektivitet och hur de som självständig aktör 
arbetar för att upprätthålla ett “finansiellt kretslopp”. Den direkta effekten av sådant arbete var 
minskade monetära kostnader vid finanskrisen 2008, då samtliga andra storbanker fick finan-
siellt stöd av den svenska staten. Finanskrisen som sådan är ett utmärkt exempel på de omfat-
tande skador som oansvarigt beteende i bankerna orsakar samhället.  
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Swedbanks lokala arbete och insatser för ungdomar och nyanlända visar hur bankerna kan 
hjälpa till med utbildning, rådgivning och mentorsskap - både till egen fördel, i form av poten-
tiell arbetskraft och stärkande av varumärket, men även för samhället, där bland annat utsatta 
ungdomar får ökade möjligheter till arbete och karriär. Sådana insatser kompletterar befintliga 
statliga insatser, och kan på sätt bidra till samhällsekonomisk lönsamhet. Det miljöarbete som 
SEB initierat och fortsatt strävar efter att utveckla har också långsiktiga positiva effekter. Att 
dels aktivt exkludera investeringar i miljöskadliga projekt och företag, men att även aktivt in-
kludera företag som arbetar för att förbättra miljösituationen har sannolikt påverkan på fram-
tida miljöförhållanden. Utöver detta menar SEB att sådan verksamhet även gynnar banken ge-
nom finansiell avkastning och värdeskapande på lång sikt.  
 
I samtliga fall betonar bankerna vikten av CSR för att på lång sikt skapa värde för samtliga 
intressenter, inklusive dem själva. CSR-engagemang är ett sätt för bankerna att bygga upp ett 
långsiktigt rykte som hållbara, ansvarstagande och initiativtagande. Det blir också ett verktyg 
för att bygga en trogen kundbas genom differentiering, vilket är ett arbete som sker kontinuer-
ligt och över lång tid. Bankerna riskerar att ta skada av upprepade kriser i form av finansiell 
instabilitet, förtroendesvikt och att de framstår som oseriösa aktörer, och därför är CSR en 
viktig komponent i verksamheten. Nordea menar även att bankerna riskerar att ta skada av att 
agera oansvarigt då det på lång sikt leder till hårdare restriktioner och införande av lagar och 
skatter som i sin tur ökar kostnaderna för dem. De menar alltså att CSR är ett verktyg för att 
hantera såväl finansiella som politiska risker. För ett långsiktigt förtroende är det viktigt att 
arbetet integreras i organisationen så att det blir trovärdigt, och för att bankerna ska kunna 
använda CSR för att stärka sitt varumärke.  
 
Genom ökat förtroende för storbankerna, finansiell lönsamhet för bankerna själva och effekti-
vare och mer sammanhållen organisation inom bankerna leder CSR till ökad stabilitet och väl-
mående i samhället. Nordea påpekar detta i sin intervju, där de förklarar sin syn på bankens 
arbete i samhället. De menar att bankens finansiella resultat är beroende av att samhället mår 
bra, eftersom ett sådant välmående driver exempelvis ekonomisk tillväxt. Utöver detta finns 
potential för att specifika arbetsinsatser ger positiva effekter på samhället och miljön. Finansiell 
stabilitet gynnar inte bara banken, utan även samhället - liksom ett stabilt samhälle gynnar 
bankernas lönsamhet.  
  



 

49 

7. Slutsats 
I vår analys av tidigare forskning samt av det material vi behandlat från bankerna, når vi slut-
satsen att syftet med investeringar i CSR i de svenska storbankerna är finansiell lönsamhet. 
Lönsamheten kan härledas till ett flertal områden. Det huvudsakliga värdeskapandet av CSR 
inom storbankerna har sitt ursprung i de signaleringseffekter som det medför. CSR signalerar 
stabilitet, ansvarstagande och långsiktighet, samt att bankerna är bra på att anpassa sig efter 
samhällsutvecklingen. Detta ökar förtroendet för banken även inom områden som inte är direkt 
sammankopplade med CSR-aktiviteter. Det kan också verka stötdämpande i tider av kris.  
 
Vi har även urskiljt strukturella anledningar till att CSR-engagemang är lönsamt. Ett ökat sam-
hällsintresse av miljö, etik och finansiell stabilitet har lett till att CSR antas vara en given kom-
ponent i en banks verksamhet. Dessutom kan det argumenteras för att CSR, ur ett spelteoretiskt 
perspektiv, är ett verktyg vars användning intensifieras till följd av konkurrensen mellan ban-
kerna. Det vill säga, även om CSR som sådant inte vore finansiellt lönsamt, är CSR nödvändigt 
för bankerna för att inte förlora kunder och därigenom intäkter. De negativa effekterna av ne-
gativ eller utebliven CSR kan dock dämpas av de hinder för byte av bank som råder på bank-
marknaden. 
 
Vidare tycks det vara så att även om efterfrågan hos individuella konsumenten styr inriktningen 
på CSR-arbete är det fortfarande de klassiska köpkriterierna så som pris, finansiell avkastning 
och service som dominerar vid individuella val av banktjänster. Trots att det finns kundgrupper 
som efterfrågar specifika CSR-relaterade tjänster är det snarast det utvecklade, moderna sam-
hället i sin helhet som står för den direkta efterfrågan. Detta kan exemplifieras av att stora 
företag och institutionella kunder identifieras som stora pådrivande aktörer. Därtill visar vår 
granskning av storbankerna att CSR även är ett verktyg för att att differentiera sig på mark-
naden. Vi identifierar tre olika förklaringar till valet av nisch inom CSR, vilka kan anses starkt 
sammankopplande. Dessa är bankernas historia, ideologi samt strategi.  
 
Vi identifierar att negativ CSR skadar banken mer än positiv CSR ger banken nytta. Detta 
reflekteras i att konsumenter tenderar att straffa en bank vid utebliven eller negativ CSR, men 
belönar banken marginellt mindre vid positiv CSR. Inställningen till vad som inkluderas i be-
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greppet ansvarstagande har utvidgats över tid till att även innefatta direkt positiva insatser ut-
över att enbart utesluta aktiviteter med negativ påverkan på exempelvis miljö eller samhälle. 
Ett tydligt exempel på detta är bankernas initiativ till positive screening. 
 
Tidigare forskning tyder även på att CSR kan vara lönsamt på kort sikt, genom till exempel 
avkastning på eget kapital. Forskning och intervjusvar visar också att CSR kan öka motivation 
bland anställda vilket i sin tur leder till effektivitetsökningar. De långsiktiga vinsterna av CSR-
arbete hos bankerna som vi funnit i vår analys kan illustreras av ett kretslopp mellan banker 
och samhälle. Bankerna gynnas av ett välmående samhälle och samhället i stort gynnas genom 
direkt, liksom indirekt påverkan av bankernas CSR-arbete. 
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
Vi hyser förhoppningar om att resultatet av våra studier inspirerar till vidare forskning på om-
rådet. Det ligger rimligtvis i det svenska samhällets intresse att vidareutveckla förståelsen av 
sambandet mellan CSR och lönsamhet, både för samhälle och bank. Vi föreslår därför en kvan-
titativ studie av ekonometrisk natur som undersöker sambandet mellan de svenska storbanker-
nas CSR-arbete och deras finansiella lönsamhet, samt en samhällsekonomisk kalkyl med en 
bedömning av samhällsekonomiska vinster av storbankernas CSR-arbete. Vi föreslår också en 
utvärderande studie som kritiskt granskar bankernas CSR-arbete och undersöker lönsamheten 
av att fullfölja utlovat ansvarstagande. Tanken med detta är att utreda om det finns skillnader i 
lönsamheten för banker som använder CSR för att framställa sig som goda aktörer, jämfört 
med banker som genom sitt CSR-arbete gör en verklig positiv insats för samhället. 
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Appendix 
I) Fullständiga intervjuer (från inspelningarnas början) 
 
i) Telefonintervju med Alexander Campiglia Hedvall, Hållbarhetsanalytiker och miljö-
specialist på Handelsbanken, 2016-04-12 
 
Så du är alltså hållbarhetsanalytiker och miljöspecialist? 
Precis, så jag ska göra mitt bästa för att besvara era frågor, men jag är relativt ny på den här 
tjänsten. Jag började i december så om det är någon fråga som jag inte kan svara på så ska jag 
ta reda på det och återkomma senare 
Ja, jättesnällt. Men vi kör så mycket vi får med helt enkelt. 
Ja, men precis. Exakt. 
Ja. men då tänkte vi börja lite med - har du någon historisk bakgrund till hur Handelsban-
ken har jobbat med CSR-arbete tidigare och hur de har liksom kommit in på det? 
Ja, men man kan väl säga så här att det började väl i princip i och med en ganska känd VD som 
hette Jan Wallander, på Handelsbanken, som liksom kanske ändrade vår kultur lite från hur det 
var tidigare och Wallander arbetade ganska mycket med social hållbarhet inom Handelsban-
ken, kan man säga. Dels hur man behandlar medarbetare men också vilken relation vi ska ha 
till våra kunder. Att vi ska ha långsiktiga relationer till våra kunder. Vi ska inte försöka sälja 
på dem saker som de inte behöver eller förstår. Så att där började någt slags arbete med att 
integrera social hållbarhet på ett strukturerat sätt i Handelsbanken. Sen så skrev ju vi på och 
började följa UNFIs, FN-initiativet kring banker 1992, tror jag att det var. och sen, om jag inte 
missminner mig, så var det 2009 som Handelsbanken skrev på Global Compact, som är då tio 
principer om mänskliga rättigheter som ska hjälpa företag att se till att de inte bryter mot dom. 
och där är det så att om jag minns rätt så är så att staterna ska ju garantera, så att säga, männi-
skors rättigheter och företag har ett ansvar att inte bryta mot dem. 
Ja. jag förstår. 
Så det är det som Global Compact handlar om. 
Ja, märker ni en skillnad av att det efterfrågas mer hållbarhetspolicies och CSR-arbete efter 
diverse finanskriser och så som var, jag tänker att, 2009 var ju det här avtalet? 
Ja, ja just det. 
Är det en tydlig efterkoppling av det eller har det bara---? 
Alltså, det är lite svårt för mig att säga för jag var inte med då, men jag kan säga så här att 
under tiden som jag har varit involverad i de här frågorna så ser man ju en tydlig... ett tydligt 
ökat fokus på det här då, och framförallt från kanske den nuvarande regeringens sida och Fi-
nansmarknadsminister Per Bolund, som väldigt tydligt - och Finansinspektionen också för den 
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delen - väldigt tydligt har satt större press på bankerna kring de här frågorna, så ökat transpa-
rens och att vi ska visa hur vi i vår till exempel kreditgivning tar hållbarhetsfrågor i beaktande. 
Och det sker ju ett arbete kring hur vi ska kunna rapportera och märka upp våra fonder också. 
Där har ju naturskyddsföreningen hållit på att utveckla en eventuell märkning av fonder, så det 
är ju då kunddrivet då, alltså att kunderna efterfrågar det här, och då är det ju framförallt in-
stitutionella investerare som eftersträvar hållbara fonder, så att säga. Så där har vi ett jättetryck 
på, och sen så finns det ju också privatsparare som är vanliga privatkunder som eftefrågar dom 
här produkterna också, så klart. Så att egentligen, alla våra intressenter trycker på. Vi märker 
också från andra företag som vill göra affärer. Vi har en stor kund uppe i Norrland som är 
jätteengagerad i de här frågorna och hela tiden är på oss och frågar hur vi jobbar med det här 
och hur vi kan bli bättre och så där. Så att det är från alla håll egentligen, ett ökat intresse kring 
de här frågorna. 
Så ni ser att alla aktörer är mer intresserade av hållbarhet i investering och---? 
Absolut, ja allt från leverantörer till kunder till medarbetare inte minst... Även ägarna är jämt 
intresserade av de här frågorna. Så det är verkligen en fråga som håller på att integreras på 
allvar i verksamheten. 
Märker ni av en hård konkurrens bankerna emellan? Jag tänker då, är det något som krävs 
liksom, för att stå sig emot övriga banker? Jag tänker om det hänger ihop med att det efter-
frågas mer? 
Absolut, jag förstår. Jag skulle väl säga så här att, tyvärr egentligen, så är det nog ganska få 
kunder som är beredda att i dagsläget byta bank för att de upplever att deras bank inte sköter 
sig. Det är inte så här så att, bara för att Nordea nu till exempel då, var i lite blåsväder i veckan, 
så flyttar liksom massor av kunder från Nordea till de andra bankerna. Utan det är så pass 
trögrörligt där att så enskilda händelser i alla fall inte påverkar kunderna. Jag tror att det finns 
en förståelse bland, i alla fall hos oss, att det här liksom, med hållbarhet, handlar ju precis om 
det, varor liksom, är hållbara över tid, och vill man vara med och vara en bank i framtiden så 
behöver man liksom vara hållbar. Både finansiellt, socialt och miljömässigt. Annars får man 
inte vara med och leka, helt enkelt. 
Vad lägger ni mest fokus på? Alltså, nu nämnde du ju finansiellt, social och miljö. Vilket 
område fokuserar ni mest på, eller är det alla tre? 
Som en bank så är det klart att, och historiskt, så har ju finansiell hållbarhet varit väldigt, väldigt 
viktigt, så det är också på goda skäl så att säga också. En bank som vid till exempel finanskriser, 
får problem, den ligger... Den skapar enorma problem för samhället i stort. Och nu vet jag inte 
om ni vet det, men Handelsbanken var ju den enda banken av de fyra stora som inte fick något 
stöd från regeringen under finanskrisen. Så därför, och med rätta tycker jag, trycker vi på att 
det här är väldigt, väldigt viktigt också - för icke-sunda och icke-stabila banker, och det har vi 
ju sett under finanskrisen, får ju, ja, enorma problem, på både socialt, miljömässigt och finan-
siellt. Så att, det är ju klart, att där lägger vi ju extremt mycket krut. Men jag kan ju säga så här, 
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att både den sociala och den miljömässiga dimensionen är ju verkligen på stark frammarsch, 
att integreras.  
Okej, så du säger att det kanske växer i betydelse, det här då, de här dimensionerna? 
Absolut, jag är, utan tvivel så. Det håller på att liksom bli en sådan här fråga som har ställts i 
allt fler sammanhang. Alltså, hur påverkar det här miljön, hur påverkar det här samhället? Så 
att det kommer att bli, och jag tror att det kommer hända ännu mer framöver, liksom så att det 
är bara en påbörjad resa känns det som. 
Jag förstår. Skulle du vilja beskriva vad kärnverksamheten inom ert CSR-arbete innebär? 
Ja, alltså, mycket kretsar ju kring själva hållbarhetsredovisningen och hur vi kommunicerar 
vad vi gör, för vi upplever nog att historiskt sett så har vi varit ganska en sund bank med en 
sund kultur, som har liksom gått ut på att vi litar på individen. Och vi är decentraliserade, vi 
finns lokalt ute i hela landet med kontor som sträcker sig från söder till norr. Som sagt, en sund 
affärskultur där vi försöker göra goda affärer utan att på något sätt... Så att säga, alltså affärer 
som vi förstår oss på, som våra kunder förstår sig på, inga konstiga upplägg och så där. Så en 
viktig del i vårt arbete har varit att försöka visa på det vi har gjort historiskt och det vi liksom 
gör fortfarande, så klart. Så mycket fokus ligger på hur vi kan berätta om det vi gör för våra 
intressenter, som har efterfrågat mycket mer information kring det här då. Och, det där blir som 
en knytpunkt då för arbetet att, man på olika sätt... Den hjälper oss att presentera det vi gör och 
den också visar på vad vi behöver göra mer och bättre av, så att säga. För dels efterfrågar ju 
intressenterna information och då inser vi - men här, det här måste vi göra mer av och här 
kanske vi måste bli bättre. Och dessutom så blir det ju så att själva arbetet läggs upp efter något 
slags schema, eller vad man ska säga, nu kanske vi måste kolla på vår kreditprocess, hur ser 
den ut, hur lägger vi in hållbarhetsfrågor i den? Och så tittar man på den och så utvecklar man 
rutiner och policies för hur det ska gå till och så kan det dyka upp en specifik fråga, som, hur 
ser vi på fossila bränslen egentligen? Vad tänker vi kring framtiden, hur ska vi inkorporera vår 
syn på fossila bränslen i kreditprocessen, i investeringsprocessen, i våra inköp. Och sen... 
Det låter ju lite som att konsumenterna då ändå styr er riktning litegrann i det arbetet, vad 
som efterfrågas? 
Ja, men inte bara konsumenter utan också andra intressenter som liksom investerare, till exem-
pel, i Handelsbanken, eller alltså, ägare till Handelsbanken vill veta om det här, men också 
andra företag som vill göra affärer med Handelsbanken, stora företagskuner och alltså, jag tror 
att i ganska liten utsträckning så sitter själva så att säga privatsparare och läser vår 
hållbarhetsredovisning, utan då är det ganska stora aktörer som är intresserade av det. Men 
alltså, det är ju så att på något plan, vi har ju en övertygelse, så att säga, på banken om vad vi 
tror hållbarhet betyder och vart vi vill ta oss. Men vi vill ju också ta in så att säga, alla intres-
senter som finns, som kunder, leverantörer, men också staten och ägare, medarbetare och sam-
hället i stort, och liksom, opinionsbildare, vad dom tycker och vad dom förväntar sig av oss 
och försöka svara upp mot dom förväntningarna. Så att det blir liksom både drivet från utifrån 
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påtryckningar, utifrån säg, men ‘hur jobbar ni med det här’, men också internt så att säga. Vilka 
vill vi vara och vad har vi för tankar kring det här då? 
Jag förstår. Men det låter ju superbra. Vi funderar också lite, ni vill ju givetvis tillgodose 
kundens behov i diverse investeringar och lån och så, men sen tänker vi att det kan ju finnas 
kunder som har intresse av kortsiktiga vinster och att liksom, som inte har intresset av håll-
barhet eller CSR-aktiviteter. Hur ställer ni er liksom till det, och var går gränsen mellan att 
ni vill erbjuda valmöjligheter till de här konsumenterna samtidigt som ni vill begränsa ut-
budet till hållbara investeringar och lägga fokus på sådana aktiviteter? 
Ja, alltså, vi har ju, dels så måste vi ju alltid till kundens bästa, liksom, så ser lagstiftningen ut. 
Så i en rådgivningssituation så måste vi se till kundens ekonomiskt bästa. Och över tid så tror 
ju vi såklart att då gäller hållbara investeringar, men om en person har väldigt kort tidshorisont 
på sin investering, ja, då måste man ju ta det i beaktande och liksom rådgiva utifrån det. Och 
då kan det ju såklart bli så att inom vissa gränser, vi investerar ju till exempel inte i kärnvapen 
eller förbjudna vapen eller så, eller sådana där saker, men inom den ramen så kan det ju bli så 
att vi rekommenderar en helt vanlig fond, där man absolut investerar i liksom, oljebolag till 
exempel, eller... 
Ja, men jag förstår. 
Så att, det är... Kundens intresse är ändå det viktigaste. Sen kan man ju påverka kunden och 
försöka få dem att tänka annorlunda i den här, men det där är, det är ju liksom känsligt, [-----], 
så att, vi ska ju inte säga åt kunden vad den ska göra. 
Nej, givetvis. 
För man kan ju också ha olika syn på vad som är etiskt och moraliskt alltså, så att säga, och då 
finns det ju inte en rådande enad, allena rådande syn på vad som är hållbarhet heller, utan det 
kan man ju ha olika åsikter om 
Ja, för på sätt och vis så blir det ju kanske en liten utsvävning från bankens huvudsyfte 
liksom, enligt vissa kunders åsikt. 
Ja, men precis, det finns ju alltså inte bara kunder utan säkerligenen också vissa medarbetare 
och investerare som tycker att ja, men en bank är ju en bank och en bank ska ju hålla på med 
det banker håller på med. Det där med miljö och sociala frågor, det får ju liksom regeringen 
stå för. Vi ska koncentrera oss på att bedriva bank. Så ja, sådana åsikter finns ju, det ska man 
ju veta om så att säga. 
Absolut. Hur definierar ni CSR, alltså, ser ni det som en kostnad för företaget? I så fall kan 
man ju tänka sig att tjänsterna som ni erbjuder blir dyrare ockå, i och med att en ytterligare 
kostnad i processen läggs på. Eller hur ser ni på CSR på så vis? 
Nej, men alltså, grundsynen är att hållbarhet är liksom en förutsättning för långsiktigt vär-
deskapande, det vill säga, alltså på lång sikt så är vi helt övertygade om att hållbarhet är liksom 
helt avgörande. Om vi inte är hållbara inom socialt, och miljö och finansiellt så kommer vi inte 
att finnas kvar. Men sen kan det ju bli så att i ett kortsiktigt perspektiv, eller i ett initialt skede 
så innebär att vara hållbar en extra kostnad. Men det är inga… Tycker man väl generellt sett 
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inte att man ska lägga ut på kunden eller något liknande, utan det ser man ju som en, vad ska 
man säga, som ett försäljningsargument snarare, för att få sälja den här produkten, och det 
liksom, och kategoriprodukter, som är hållbara produkter, och sen så tänker man sig att det här 
kommer ju igen genom bättre värde över tid. 
Kan man tänka då att på kort sikt kanske det tas från er vinstmarginal liksom, att ni kanske, 
ja, får en lite lägre vinst på kort sikt, men att ni tänker att i långa loppet så får ni igen den 
kostnaden? 
Ja, men precis, så kan det absolut vara. Det här med att vara hållbar och tänka hållbart, speciellt 
kanske med miljöfrågor och så där, det blir ju ofta lite lite dyrare, men ofta får man ju direkt 
värden i det, så att säga. Alltså, inte vet jag, om man köper in ekologiskt kaffe eller någonting 
till kaffeautomaten, om vi bara tar ett så enkelt exempel, så ser man ju ändå direkt att medar-
betare reagerar på det och tycker att det är bra, och då ser man att det här är ju liksom bra för 
trivseln och engagemanget bland våra medarbetare. Så, men vi ser, i krassa pengar kan det ju 
kosta lite mer, men det ser man generelt som en investering. Sen så måste det ju finnas en rim 
och reson, det måste ju finnas någon relation mellan det värde man upplever att man får och 
det, så att säga, ekonomiska investeringen som man gör. Men oftast så är ju hållbara investe-
ringar betalar ju igen sig över tid. 
Har ni något underlag för det liksom, alltså har ni belägg för att det leder till finansiell 
lönsamhet att satsa på CSR eller? Vad baserar ni liksom hållbarhetsarbetet med? 
Alltså, det finns ju en hel... I vårt fall så har vi ju inte liksom gjort någon studie internt där vi 
vi gör en sån här koll att på exakt vad mycket mer motiverad känner du dig på arbetet på grund 
av att vi gjorde den här hållbarhetsinsatsen eller något liknande. Men det finns ju liksom en rad 
studier som ganska tydligt visar att företag som arbetar på ett liksom konkret och strukturerat 
sätt med hållbarhetsfrågor, dom har ju bättre lönsamhet än företag som inte gör det. Så det 
finns ju absolut en sådan koppling även så att säga i det korta perspektivet. Tanken är väl på 
något sätt att företag som är bra på att jobb med de här frågorna, de är också bra på att så att 
säga, driva affärer och förstå utvecklingen och ligger i framkant när det gäller andra områden 
också. Så det här är liksom en indikator på vad är vi för typ av företag. Så att vi tror att det här 
driver affärer, absolut, och är bra för Handelsbanken på lång sikt. 
Yes, ja, men det är rimligt. Hur väljer ni att kommunicera ut ert arbete till olika intressenter, 
som kunder och nuvarande eller potentiella arbetstagare? 
Det man ska veta om Handelsbanken när det gäller kommunikation, det är att vi gör ju till 
exempel aldrig reklam. Man ska också veta att Handelsbanken är extremt decentraliserad, så 
ibland så kan enskilda regioner välja att, till exempel, välja att stödja ett hockeylag, som jag 
vet att det är en region som gör. Men liksom, från centralt håll så gör ju Handelsbanken till 
exempel aldrig TV-reklam, eller reklam i tidningar eller sånt där, utan vi, den, den kommuni-
kation vi har är via våra kontor som då finns med i hela landet där vi har kommunikation med 
våra kunder.  
Så det är på så sätt som ni får spridning på---? 
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Och hemsidan så klart, det är ju en jätteviktig kommunikationsportal, och sen så har vi ju då 
som sagt hållbarhetsredovisningen och redovisningen generellt som vi kommer kommunicera 
till... med kanske lite mer intresserade intressenter så att säga, som får information den vägen. 
och sen så är det ju liksom fonder och liknande på kontoren, men det är dom kommunikations-
kanaler vi har. Och internt så kommunicerar vi ut till medarbetare och så, då har vi som man 
kallar intranät eller vad man ska säga, det har ju ni också på universitetet. Men där så finns det 
ju nyheter och sådär, så om vi gör något speciellt, så här, ‘nu skulle vi vilja göra det här’, och 
då kommunicerar man det via artiklar och liknande, eller via vår interna TV-kanal som heter 
Affärsnytt. Där kan man också gå ut om man nu vill något speciellt eller diskutera hållbarhet 
så. Sen så finns det ju också interna konferenser och liknande där de här frågorna kommer upp 
och sen så pratar man ju mycket i möten, kan man säga, alltså någon grupp kan säga såhär att, 
men ‘våran, vårat område’, säger vi kreditavdelningen, ‘vi ska ha möte här nu och vi ska dis-
kutera lite olika frågor, kan inte du komma och berätta om hållbarhet och Handelsbankens 
hållbarhetsarbete?’. Så kommunicerar man internt på det sättet. 
Ja, men jättebra. Jag tror att vi känner oss ganska nöjda här. [...] Tack!  
 
ii) Telefonintervju med Intervjuperson 1, SEB, 2016-04-22 
 
Författarnas kommentar:  
Vid senare granskning har vi av SEB:s representanter blivit ombedda att inte inkludera vissa 
delar i vår analys av nedanstående två intervjuer, eftersom de anser en oreviderad samman-
fattning ger en onyanserad bild av bankens arbete med CSR. Dessa är markerade med en as-
terix. Intervjupersonerna har även i ett senare skede valt att vara anonyma i uppsatsen, varför 
vissa delar som kan avslöja deras identitet är ersatta med ett ”X” för att garantera anonymitet. 
Skulle du kunna börja med att bara ge en liten kort berättelse om vem du är och vad din 
befattning på SEB innebär? 
Mm, jag heter Intervjuperson 1 och jag pluggade vid X tidigare, till X, började sedan på X som 
X. Var- jobbade där i X och nu så har jag X. X. 
Mm. 
Och X. 
Mm, det låter bra det. Då ska vi se, skulle du kunna ge en liten historisk bakgrund till det 
CSR-arbete som finns inom banken och hur det har utvecklats? 
Mm, absolut. Vi har ju en approach som är lite, ganska, eller som är vedertagen kan man väl 
säga. Och, vet inte om ni känner igen Triple Bottom line, vad heter det, Triple bottom line, inte 
approach? 
Precis, den modellen, den känner vi till. 
Aa, aa men precis. Vad bra. Glömmer alltid bort vad den heter, det där sista. Men den, det är 
ju den modellen vi har tagit in och anpassat till oss liksom. Så att vi jobbar utifrån tre stycken 
områden kan man säga. Och då är det ansvarsfulla affärer, som innebär alltså att vi finansierar, 
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framförallt finansierar och investerar i bolag som arbetar med hållbarhet, som har ett långsiktigt 
tankesätt. Om de inte har det så ska vi försöka ge dem rådgivning kring det och vara proaktiva. 
Mm. 
Så det är det första benet och i min subjektiva värld så är det det viktigaste benet också för där 
har vi otroligt stor påverkanskraft i vad vi väljer att finansiera och inte och sådär sådär. Sen så 
har vi ett ben som heter miljö, och det är vårt egna fotavtryck kan man säga. Så det är liksom 
allt ifrån resor, interna resor, till energi i våra olika faciliteter till hur mycket papper vi printar 
och använder. Och hur mycket papper vi skickar till kunderna och sådär. Och sen som sista är 
det människor och samhälle och det är den sociala biten då där vi arbetar med att hjälpa till 
exempel skolväsendet, bygga broar mellan näringsliv och skola och går ut och träffar elever 
och agerar coacher och mentorer och pratar om hur det är att vara i näringslivet och vad som 
krävs för att ta sig in i näringslivet, till exempel. Hjälper ungdomar på högstadienivå att lägga 
planer för deras, deras liksom väg framåt. Återigen, vad är viktigt att tänka på om man ska få 
göra det man vill göra, det man tycker känns kul och de drömmarna man har. Hur förverkligar 
man dem, och sådär. Så det är en del av det.  
Mm, mm. 
Sen så har vi ju liksom, som bank så har man ju ett stort samhällsansvar liksom. Vi fungerar 
som ett kugghjul i samhället liksom. Och kunna ge människor tak över huvudet och så vidare 
liksom. 
Ja, absolut. 
Viktig aspekt att lägga till. Och det här är ju då vår approach. Hur det här då ser till att imple-
menteras i banken det är genom en hållbarhetsavdelning som vi har centralt där vi har ett 
ganska li… slimmat team på fyra personer, är de idag, där vår hållbarhetschef Cecilia Wide-
bäck West i fronten. Förutom det så har vi också en gruppkommittée där Viveka Hirdman-
Ryrberg, vår kommunikationsdirektdör sitter som ordförande och där sitter ju liksom stora de-
lar verkställande ledningen med i det, i den kommittén för att arbeta med hållbarhet på grupp-
nivå. Och sen så inom varje division i banken så finns det en hållbarhetskommitée också som 
driver arbetet framåt, fungerar som en accelerator för hållbarhetsarbete och rådgivningsfunkt-
ion i vissa fall. 
Mmhhm. 
Eeh så då.  
Ja! 
Och det man kan säga, förändringen liksom, trenden som sker nu, det är ju att allting blir 
mycket mer transparent. Allting, allting... hållbarhet blir en viktigare och viktigare fråga med 
tanke på de utmaningarna vi står framför, framförallt de miljömässiga, kan man väl säga, det 
där är väl också lite subjektivt men det tycker jag är den absolut viktigaste. Om vi inte får koll 
på den kan vi inte jobba med de sociala bitarna och med, med andra delar. 
Nej, nej... 
Men, så det som har hänt är ju att det här har blivit mycket mycket viktigare på senare tid, man 
har börjat prata om det med större allvar från vår VD som, tror det var några år sedan som vi, 
som man hade en sammankomst med toppcheferna och där man sa, där vi sa att nu, nu, nu 
måste vi höja ribban och våran ambition ska vara att vara en förebild inom vår bransch.  
Mmm… 
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Så det här har kommit upp som en väldigt viktig sak och är idag liksom någonting som varje 
ledningsgrupp pratar om, skulle jag vilja hävda utan att veta alltför mycket. Och våran division, 
i alla fall, i företag- och privatkunder är det här tydligt med i affärsplanen, vi har tydliga mål 
för året, vad vi ska uppnå inom de här områdena och så vidare, så att det har hänt mycket på 
bara några år här. 
Ja, aa. 
Både för att man börjat se det som en konkurrensfördel, definitivt, och för att det finns några 
anledningar liksom. Konkurrensfördel, definitivt, har du gröna fonder till exempel och erbjuder 
du det till dina kunder så, det har blivit, eftersom att våra kunder vet mycket mer idag än vad 
de visste förut också, så ställer de också mycket högre krav. Så det är både en konkurrensfördel 
på grund av att, aa eller det är egentligen för att kunderna bryr sig väldigt mycket om det idag.* 
Men också så klart för att vi vill vara proaktiva och skapa ett bra samhälle som är långsiktigt 
hållbart. Sen så är det också så att det utifrån ett riskperspektiv så är det, så har det blivit allt 
mer hett, eller vad man ska säga. För att vi vill ju inte investera eller finansiera ett bolag som 
inte jobbar med hållbarhet för att då kommer det bli knepigt för dem i framtiden, det blir en 
större risk helt enkelt för deras verksamhet. Om vi tar till exempel H&M, det tror jag jag sa på 
den där föreläsningen också, det tar, det kräver 3000 liter vatten för en t-shirt. De förbrukar 
otroligt mycket bomull, och vatten är en viktig komponent för att få bomullen och ha tillräckligt 
med bomull. Och där måste vi, om man ska gå in och finansiera ett sånt företag så måste man 
ju ha koll på att de hanterar det där på ett bra sätt och ser till att, det finns ju exempel på sjöar 
som har torkat ut och så vidare för att man har använt vatten, alldeles för, man har använt för 
mycket vatten helt enkelt till fel saker. Så att där, utifrån det perspektivet så är det också vik-
tigt... eller förlåt, det är viktigt utifrån ett riksperspektiv att jobba med de här frågorna. 
Ja, aa. Vilken grupp skulle du säga är främsta påtryckande aktör för investeringar i CSR 
och aktivt ansvarstagande? Är det konkurrensen---? 
Vad sa du, vilken...? 
Vilken grupp skulle du säga är främsta aktör i att påtrycka CSR-investeringar och så vidare? 
Alltså konkurrens mellan bankerna, eller kundernas efterfrågan, arbetstagare... Vad tror 
du? 
Mm... Jaa, precis... Du menar kanske inte främsta grupp utan främsta orsak eller? 
Ja precis... 
Jag tror att, tyvärr så tror jag nog att det är transparensen som har tryckt på det här ordentligt. 
Idag så är media på direkt om man inte har städat bakom scenen liksom, och där har ju bankerna 
flera gånger fått, inte minst nu med Panamaskandalen här med Nordea främst då... Och det är 
ju inte för... Bara det att det är det senaste exemplet, så man kan relatera till det på ett enkelt 
sätt. 
Ja, men absolut. 
Men det gäller att, transparensen ställer helt klart nya krav på oss, vilket jag tycker är helt 
fantastiskt för att någonstans, i slutändan ska vi skapa en bra värld att leva i och skapa värde 
för våra kunder. Så, så att jag skulle säga att transparensen har blivit den största påtryckaren.  
Mm. 
Sen vill jag också säga det, det kan låta som att vi bara har, det sa jag nog också på föreläs-
ningen, det kan nog låta ibland som att vi bara är reaktiva men, som jag sa på föreläsningen där 
också, vi har till exempel varit, vi är pionjärer inom lansering av gröna obligationer som har 
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blivit en jättepopulär produkt, där det har gått in jättemycket pengar och där man ser till att 
pengarna slussas till gröna projekt eller liknande. 
Mm, ja. 
Så vi har varit proaktiva men vi kan definitivt bli bättre med det och det, men det tror jag gäller 
för den här branschen då. Men transparensen skulle jag säga är den största orsaken till det här. 
Aa, identifi---, kan man indentifiera någon konkurrens mellan bankerna gällande CSR? 
Alltså... 
Absolut! Mycket på grund utav externa initiativ och så vidare, som gör ranking och så vidare, 
jag vet inte om ni såg det i Svenska Dagbladet för, för när var det? Det var någon månad sedan 
kanske, då rankade man fonder, olika fonder hos olika fondbolag. Och vi har ju fondbolag här. 
Och det var Morningstar som gjorde det och dom har satt ett gäng parametrar och så rankar de 
och så får man ett betyg och det är ju såklart, bara där kan man ju snabbt se vem som, utifrån 
deras perspektiv, och det, det där kan man ju diskutera vad som, vilka de bästa parametrarna 
är att slänga in, men det är ett jättetydligt sätt att visa vilka som jobbar med det här och inte, 
och där är det ju verkligen en konkurrensfördel att komma ut som ett företag som fokuserar på 
framtiden och så vidare. Och våran framtida generation och sådär, så det är väl ett litet exempel 
på när konkurrensen är väldigt påtaglig.  
Kommer ni använda er av Morningstars rating tror du? I kommande hållbarhetsrapporter, 
eller ja---? 
Tyvärr kan inte jag svara på det. Ni skulle nästan prata med någon som jobbar med hållbarhet 
hela tiden, så att säga. Jag tänkte på det, att om ni vill så skulle jag kunna kolla med, jag har ju 
en nära vän och kollega som är X, så vill ni prata med honom så skulle jag kunna kolla det, så 
får ni en intervju till från SEB 
Jättesnällt. 
Men det är om ni har tid och så vidare--- 
Absolut, och om inte annat så kanske det kan vara så att vi har någon extrafråga som vi kan 
maila iväg till honom i så fall. 
Ja men precis, ni får höra av er om ni vill ha det. 
Jättesnällt. 
Men jag kan tyvärr inte svara på den frågan för jag sitter inte i det flödet idag. 
Nej, men det är inga problem. Men då har jag en annan fråga! Jag tänker att, som bank så 
vill ni tillgodose kundens behov, givetvis, och det kan ju då finnas kunder som har intresse 
av kortsiktiga vinster och som anser att CSR-aktiviteter som hållbarhet, bland annat, inte 
hör till bankväsendets ärenden. Var går, vet du var er gräns går mellan att erbjuda valmöj-
lgheter till konsumenter och att begränsa utbudet till exempelvis hållbara investeringar? 
Mm, nej men det där är ju en jättebra fråga, och återigen så blir jag lite osäker på om jag är rätt 
person att fråga kring det, jag har inte suttit i de forumen på de sätten. Men det jag kan säga är 
ju att vi har tagit ett ställningstagande, och utifrån det ställningstagandet för våran 
hållbarhetsambition till exempel. Utifrån det ställningstagandet säger vi ju det att vi ska inve-
stera i vissa saker, och vi ska inte investera i andra saker. Och det är ju vårat ställningstagande, 
och det kommer ju, det kommer ju att vara liksom, det ska ju gälla till 100% förhoppningsvis. 
Så det fungerar som en lägstagräns för hållbarhet så att säga? En lägsta nivå för det? 
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Ja, vi har ju liksom olika branschpolicys och så vidare som sätter de här lägsta nivåerna. Så 
mycket vet jag. Men det här skulle ni också kunna prata med Intervjuperson 2 om med, för han 
är mer insatt i det här. 
Absolut. 
Sen så tror jag liksom att, rent generellt så är det ju rätt spännande för jag har haft litegrann, 
många hållbarhetsstrategi-workshopar och hjälpt hållbarhetskommittéer och affärsplanerare 
och så vidare, och många gånger så pratar man om att liksom, hållbarhet är att göra kunden 
nöjd och ge kunden det den vill ha. Men någonstans, jag vet inte om ni har kommit in på det 
tidigare, men det, det som är lite spännande med hållbarhet, kan jag tycka som jag också kom-
menterade då den där workshopen, det är ju det att det finns liksom en teknokratisk del i det 
här också, om ni vet vad det är? * 
Mm, absolut. 
Aa, och där måste vi nog agera som experter och kunna säga att det här ska vi inte erbjuda för 
att det inte är bra, även om någon vill ha det, tyvärr, liksom. * För att det kommer göra att vi, 
det är att inte ta ansvar och är åt fel håll och så vidare liksom. Så det är klart att man kan göra 
en kund hur nöjd som helst, men om den kunden vill ha ohållbara lösningar precis som du var 
inne på, så måste vi vara tydliga i vårt ställningstagande där och agera lite som specialister, 
experter, för vi förstår hur finansiella placeringar påverkar miljön i slutändan liksom. * 
Mm, ja absolut. Som följdfråga på det; har ni något underlag, alltså ser ni till någon forsk-
ning inom området eller gör ni antaganden, så att säga, om lönsamhet, vad gäller finansiell 
lönsamhet med hållbarhet? 
Mm, det där är nog också bra att ta med Intervjuperson 2 eller någon som jobbar-, jag är inte 
säker på den. 
Nej. Då ser vi om vi kan prata med honom om den saken.  
Ja, men generellt sett vet jag att Intervjuperson 2 och de jobbar mycket med att ta in rapporter 
från externa parter och så vidare, som till exmpel visar att hållbara fonder har över tid högre 
avkastning till exempel, än en mindre hållbar fond och så sådär. Det finns ju vissa rapporter 
som säger det. Men det är nog bra att ta det med någon som jobbar med det. 
Absolut, absolut. Hur, vet du hur ni kommunicerar ut CSR-arbete till intressenter som kun-
der och potentiella och nuvarande arbetstagare och så vidare? 
Mm, det där gör vi på en massa olika sätt skulle jag säga. Alltså, årsredovisningen är ju en 
kanal. Där vi berättar om vårat arbete. Sen är vi ju ute och pratar också, vi är med på olika 
forum som vi håller, både för kunder och för anställda, workshops och liknande. Både för att 
höja kompetensen hos våra anställda men också för att hjälpa våra kunder och få våra kunder 
att prata med varandra om det här ämnet. Och så, så det är några exempel. Jag tror vi gör 
jättemycket, jag, återigen så har inte jag koll på allting. Men vad var det mer jag tänkte på? 
Årsredovisningen, workshops... jag och Intervjuperson 2 bland annat, min kollega, vi har varit 
ute mycket och hållt i olika workshops med hållbarhetsteman med studenter och så vidare. Så, 
och vi är också med i ett antal olika forum. Vi har kollegor som är med i olika forum och olika 
ideella föreningar som jobbar för... som jobbar för hållbarheten liksom, till exempel. Så vi är 
med på många olika ställen och idag så har vi ju, vi har ju egentligen den första hållbarhetse-
konomen. Jag vet inte om ni har läst det, men vi har ju Klas Eklund, som är vår gamla chefse-
konom som har blivit utsedd till hållbarhetsekonom i banken, som har en väldigt stort, han har 
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ett stort inflytande liksom, i samhället, och är ansedd som en väldigt professionell nationaleko-
nom och så vidare. Så, han sprider mycket kunskap och är med på olika seminarium och sådär 
mycket också. 
Okej, aa. Om vi skulle avsluta, eller först ska jag ställa en fråga här. Vet du om det märks 
någon skillnad i efterfrågan på hållbarhetspolicys efter finanskrisen? Jag kan tänka mig att 
det kan vara svårt för dig att svara på det här om du börjat jobba ganska nyligen på SEB 
men vad tror du? 
Ja precis, det är lite svårt. Men alltså jag tror att det där är definitivt en accelerator, det som 
hände då. Man förstod att vi måste ha hållbara lösningar för våra kunder, som är långsiktiga, 
som inte är för spekulativa kortsiktigt. Så jag tror att det absolut är en av många komponenter, 
men sen så har du ju liksom, du har parismötet som var förra... var det förra året? Jo, var det 
ett år sedan - ett halvår sedan 
Ja, 2015 tror vi i alla fall att det var.  
Ja var det inte i december där. Jag har lite dålig koll nu, är lite snurrig. Men liksom, alla de här 
olika, har accelererat efterfrågan på hållbarhet. Men, jag kan inte kommentera kring finanskri-
sen i sig. Jag tror också såklart att det var en väldigt såhär, en ögonöppnare för många. Både i 
branschen, att så här kan vi ju inte hålla på, men också hos våra kunder, att "vad fan vad håller 
de på med", liksom, "det här var ju inte bra". 
Nej, precis. Men nu ska vi se. Då har vi en slutlig fråga här. Om du skulle beskriva kärn-
verksamheten, eller sammanfatta kärnverksamheten inom CSR hos SEB, vad skulle du säga 
då? 
Vad sa du, sammanfatta kärnverksamheten? 
Precis, vad är det viktigaste inom CSR för er som bank? 
Ja, okej. Alltså de viktigaste fokusområden eller? 
Mm, ungefär så, ja. 
De viktigaste fokusområdena för CSR inom banken idag skulle jag säga är integration, alltså 
att hållbarhet integreras i hela banken. Att alla medarbetare har någon typ av kunskapsnivå för 
att kunna ta ställning till de här frågorna i sitt vardagliga arbete. Och sen så då, integration 
kommer ju med ett antal komponenter, och där är väl kompetens, tror jag, väldigt viktigt. Och 
det är ju det vi håller på med just nu, att lyfta kompetensen inom banken så att människor ska 
förstå, att hur ska man relatera till hållbarhet. Det är ju ett väldigt brett ämne idag liksom. Så 
jag tror att kunskap och integration är väldigt viktigt just nu. Det är också, någonting som är 
viktigt som jag tycker, som jag nämnde då att jag ser mer och mer, och där vi, där jag tycker 
att vi har ett tydligt ställningstagande, är att det integreras i affärsplanen. I affärsplanen, att, så 
att också människor kan förhålla sig och förstå att det här är ett fokusområde framåt. Det här 
är ingenting vi bara pratar om, helt enkelt. Så jag tror att topp managementet-support, att det 
finns idag, integration och kunskapsnivå, och sen så klart det som är viktigt och som jag tror 
att-. Vi har ju workshops och forum och sådär idag liksom, men att också få med 
gräsrotsinitiativ liksom, människor i banken som verkligen brinner för det här och vill prata 
om de här ämnena, att låta de få fria spelytor att göra någonting som de vill inom det här 
området, är väldigt viktigt. 
Jättebra, det tror jag var vår sista fråga. Så tack så väldigt mycket för att du ville ställa upp! 
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iii) Mailintervju med Intervjuperson 2, hållbarhetsanalytiker inom affärsutvecklings-en-
heten på SEB, 2016-04-27  
 
Som bank vill ni ju tillgodose kundens behov, och det kan finnas kunder som har intresse 
av kortsiktiga vinster och anser att CSR-aktiviteter som hållbarhet inte hör bankväsendet 
till. Var går gränsen mellan att erbjuda valmöjligheter till konsumenter och att begränsa 
utbudet till exempelvis hållbara investeringar? 
Vi jobbar långsiktigt i vår verksamhet och är övertygade om att företag som inkluderar håll-
barhet i sin verksamhet är mer framgångsrika på lång sikt. Därmed ser vi inte detta som ett 
problem utan ser hållbarhet som en affärsmöjlighet, för oss och för våra kunder. Som ett bevis 
på vår övertygelse i praktiken så jobbar vi idag med att integrera hållbarhetsanalys i bankens 
egenförvaltade fonder då vi tror att det är en viktig parameter för att fånga framtida avkastning. 
Även utifrån ett riskperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer såsom miljö, 
arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och affärsetik. Det gäller såväl i vår ka-
pitalförvaltning som i vår kreditgivning. 
Definierar ni CSR som en kostnad? I så fall, blir tjänsterna dyrare med CSR eller inte? Om 
nej, betyder det att kostnaden tas från vinstmarginalen? 
Nej. Vi särskiljer inte kostnader kopplat till hållbarhetsfrågor från övriga kostnader. Det är en 
en naturlig del av affärsverksamheten. Vi arbetar strukturerat med att hantera risker och möj-
ligheter – inklusive de som är hållbarhetsrelaterade. På totalen ser vi snarare att vi tjänar pengar 
på vårt engagemang inom området på flera sätt. Exempelvis så har vi intäkter på alltifrån vårt 
arbete med gröna obligationer till våra hållbarhetsfonder. Då dessa frågor blir allt viktigare för 
våra kunder så ökar också kopplingen till lönsamhet tydligare.  
Har ni underlag för om ert CSR-arbete leder till finansiell lönsamhet eller ej? Det vill säga, 
vad försvaras hållbarhetsarbetet med? Ser ni till forskning inom området eller gör ni “anta-
ganden” om lönsamhet? 
Hållbarhetsarbetet är som sagt en naturlig del av affären och därför svårt att urskilja den direkt 
relaterade lönsamheten på ett relevant sätt. Dock har vi stöd av allt mer forskning som visar att 
hållbarhetsarbetet i varje fall inte är negativt, och i många fall bidrar positivt. Den ökade 
kundefterfrågan stärker dessutom vår övertygelse om att det är lönsamt. Dessutom visar vår 
långa erfarenhet av riskhantering på det lönsamma i att förstå och hantera alla relevanta risker, 
och då även de som är kopplade till hållbarhet. 
Morningstar har ju börjat med en hållbarhetsrating utöver sin vanliga. Har ni någon kom-
mentar till ert resultat? Kommer ni att använda er av denna rating? 
Det pågår just nu flera initiativ där man försöker att definiera hållbarhet inom fondvärlden, 
exempelvis så har Svanen ett projekt kring märkning av fonder. Generellt är vi positiva men 
det finns många utmaningar framåt i denna process. Vi hoppas på att vi kommer att närma oss 
någon form av gemensamma standard framöver för att det ska bli enklare för både spararna 
och investerarna. Vi förhåller oss till Morningsstars rating men tycker också att det är viktigt 
att inte bli för fokuserad på enbart deras utvärdering då de är en beroende och vinstdrivande 
aktör som har egenintressen i frågan. 
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Författarnas kommentar: Vid senare granskning har Intervjuperson gjort följande tillägg till 
sina svar: 
 
SEB exkluderar vissa områden både vid aktiva och passiva investeringar. Det finns olika ex-
kluderingsnivåer för olika produkter. Den lägsta nivån för hela kapitalförvaltningen (SEB 
IMAB) är bolag som jobbar med att utveckla eller distribuera kärnvapen samt bolag som pro-
ducerar kontroversiella vapen. 
 
iv) Mailintervju med Nordeas Sustainability team och Head of Responsible Finance, 
2016-05-04 
 
Could you give a brief personal introduction of yourself and your position at Nordea?   
The following answers have been put together by the Sustainability team (4 people) and Head 
of Responsible Finance at Nordea.  
How has CSR activities within Nordea been developed historically? Are you aware of any 
increase in the demand for sustainability policies after the financial crisis?  
Nordea’s CSR activities in the past have been strategically developed by Nordea’s CSR unit 
with a view on securing stronger compliance and risk management, improving our business 
and relationships with customers and reacting to external influencers in society, or regulators.   
We have definitely seen a demand for new policies since the financial crisis.  
What areas does CSR cover in your business (e.g. financial, social, environmental)?  
CSR at Nordea covers financial, social and environment aspects across the main business pro-
cesses such as investing, lending and procurement.  
Can you describe the core business of CSR at Nordea?  
CSR at Nordea is threefold. It’s about ensuring we set a foundation of strong compliance, pru-
dent risk management underpinned by ethical business standards and integrity. Based on this 
we work towards embedding sustainability deeply within our everyday business. We also un-
derstand our broader impact on society and how we can use our position to create a positive 
change in the societies in which we operate.   
It may be assumed that the main function as a bank is to satisfy costumers’ needs. There 
may be customers who are interested in short term profits who do not share the opinion that 
CSR activities should be conducted by banks. How does Nordea handle such customers and 
are there any boundaries between offering various options to costumers and limiting the 
supply with, for example, green bonds?  

Would Nordea define CSR as a cost? In that case, are your services more expensive 
with CSR as an additional cost of doing business or not? If no, does that mean that CSR 
expenses are taken from your net profit?   

On what basis are any assumptions about CSR and financial profitability within 
Nordea founded? That is, how are CSR activities justified as part of the bank’s business? 
Are decisions supported by research, the demand of society or else?  
(Answers to questions 5, 6 and 7 are combined in the following text)  
This can be taken back to the theoretical discussion of the triple bottom line (economic, social 
and environmental results or people, planet, financial profitability). Another approach is shared 
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value – a company can improve its results and shareholder value while responding to stake-
holder’s interests – health and safety of employees or investments in environment management 
that reduces risks and thereby adverse performance, or taking care of the community the com-
pany operates in and getting better work force and more customers.    

The other side says the management should only invest in purposes that increase share-
holders value and are directly related to the company’s income generation, all other costs are 
wasted money. The criticism to that has been that it is short-term, not transparent and could 
negatively affect the public, other business and the environment – thus reducing the overall 
value generation (GDP) and wellbeing of the society. This again would increase the probability 
of increased costs through taxes or other regulation (tobacco, excess risk-taking). CSR in this 
respect would be seen spending money as philanthropy just for the purpose of looking good 
and buying public acceptance - and that approach is still linked to CSR especially by older 
generation.    

We have some difficulties understanding the question 5 - serving customers being a 
purpose of the company is a bit unorthodox and could be interpreted as supporting the stake-
holder view - making profits by serving customers would be the other view. Connecting this to 
direct offering to specific customers – it’s hard to follow. We sell green and other bonds to all 
customers that are active in the bond market (professional investors). Asset managers can set 
up responsible funds that buy ONLY green bonds – and other funds that invest in all 
bonds. Green bonds are also meant to be repaid with the same logic as other bonds i.e. income/ 
cash flow of the company. An investor can buy a share of Nordea – but one can’t buy a share 
to just one part of Nordea – just as one can’t do that with any other listed company.     

All companies have costs – salaries, office rental, travel, raw material other services. 
And the costs are incurred when doing what it is that the company does. Money is spent in 
investments or daily operational costs money - so in this respect the employment of the CSR 
staff, publishing reports, answering questions like these are costs, maybe also sponsoring. 
Banking is about managing risks – transforming excess funds from those who have them (de-
positors) to those who have use for them (borrowers). This means evaluating risks – liquidity 
risks, risk of losing the capital, risk of becoming a victim of fraud or crime.  In addition, bank-
ing is a highly regulated industry and not all costs are voluntary.   

Are CSR costs reducing the profitability of Nordea seems to be the question. So the 
first task would be to identify what costs are defined as CSR costs here. Sponsoring in the local 
communities is closest to the old view CSR as philanthropy; on the other hand it can be efficient 
and necessary marketing to existing, or potential new customers.   

The other part is stakeholder management, providing transparent information to stake-
holders beyond the obligatory financial reporting is good service to customers, investors and 
the society. Stopping this would probably be bad for the share price and profitability as inves-
tors and customers would not be able to find the information they want in order to maintain a 
relationship with Nordea.  Managing supply chain, reducing carbon footprint and emission, 
water consumption and travelling may be seen as CSR costs, but at the same time they are 
efficiency measures that reduce costs over time. This is an example of the shared value that is 
created when the economic and sustainability interests are combined and work to the same goal 
– making business in a sustainable way.  Managing risks is about avoiding negative surprises 
– the more relevant information of the operating environment and our customers we have, the 
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less likely we are to make mistakes and incur credit losses. All the compliance work that pre-
vents getting involved with customers that don’t operate within law is obligatory, and more 
importantly, is good risk management. Similarly our investors that buy bonds or shares or place 
deposits in Nordea, want transparent information to be able to assess their view of our risk 
management.    

Increasingly the investors i.e. our current or future shareholders require a lot of infor-
mation and expect good conduct and risk management because it is good for the share price 
and future earnings of the company.  Our code of conduct and sustainability strategy are an 
expression of our beliefs - we believe in market economy, ethical conduct,  transparency and 
following laws and regulations, and expect the same from our partners. Our sustainability ac-
tivities are connected to risk management, servicing customers that want sustainability driven 
products and being a good corporate citizen. Decisions are not one time principles in an insti-
tution that has over 150 years of history – it is an evolution responding to the needs of our 
customers, investors, regulators and society as a whole, and with the shareholders’ interests 
in mind. Profit is the purpose of listed companies; the question here is how it is generated.   
How is CSR communicated to your stakeholders (e. g. customers, investors, owners, employ-
ees)?   
CSR/sustainability is communicated through multiple channels but primarily through our an-
nual Sustainability Report. We also developed a shortened version of our report, our CSR bro-
chure.  

We have a significant area on our corporate website to inform external and internal 
stakeholders. We also have a similar area on our intranet. We also have a sustainability presen-
tation that overviews sustainability at Nordea and this is available for employees to reuse in 
presentations towards other stakeholders, i.e customer meetings etc.    
Do you sense any competition between banks regarding CSR?  
No, we don’t get the sense of any competition. We would say that we are from time to time 
reviewing how our competitors are working with CSR in order to benchmark our own progress 
but it is hard to be very competitive. Even if we look similar and have the same function, banks 
can have different agendas with different targets and goals, based on different strengths and 
weaknesses according to different management styles and viewpoints.  
Sometimes you can feel envious if another bank appears to do something that is good but I 
think that this can be inspiring and help improvement across the board. Ultimately, we are all 
striving for similar outcomes.  
What group, in your opinion, is the main driving force in encouraging CSR investment and 
active corporate responsibility? Society? Customers? Competition between banks? Employ-
ees?  
The stakeholders that have the opportunity to influence CSR at Nordea most are probably reg-
ulators, large shareholders, the media and customers.  
 
v) Telefonintervju med Mikael Sekund, Chef Group Public Affairs på Swedbank, 2016-
05-11 
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[Innan påbörjad inspelning av intervju berättar Mikael om sin arbetsroll, där de i hans arbete 
inte använder benämningen CSR, utan i stället samhällsansvar. Mikaels jobb är kort sagt relat-
ionen mellan bank och samhälle, medan kollegan Amanda Jackson är hållbarhetschef och där-
med ansvarar för miljöbiten.] 
 
Du har ju berättat lite där med historiska bakgrunden till det arbete ni gör med hållbarhet 
och samhällsansvar, men skulle du kunna sammanfatta det lite hur det har utvecklats, det 
arbete som du gör i banken just nu? 
Ja alltså tidigare så hade vi samlat allt på, vi hade lagt det operativa arbetet och det koncernge-
mensamma på samma ställe. Idag så ligger det operativa ansvaret i affärsorganisationen. Så vi 
är inte längre en operativt aktiv avdelning och enhet utan vi är en stab, kan man säga, till led-
ningen. Och VD. 
Vilka områden skulle du säga att det här arbetet omfattar? 
Ja alltså jag tycker så här, att du ska googla lite på oss. Du kommer då se att vi har jobbat 
väldigt mycket med ungas väg in i arbetsmarknaden, utlandsfödda akademikers väg in på ar-
betsmarknaden, med debatten om bostadsbyggandet, nyanländas etablering i Sverige. Vi har 
ett historiskt ansvar vad det gäller folkbildning och då har vi ju valt att fokusera på unga så att 
vi jobbar med ett antal saker. Allt ifrån gamla Lyckoslanten som riktar sig till mellanstadiebarn 
till “ung ekonomi” som riktar sig till gymnasister, till “ung företagsamhet”, som också riktar 
sig till gymnasister. Så det är, det är ett ganska vitt spektrum. Men om man ska sammanfatta 
det så kan man säga att det finns det här historiska folkbildningsansvaret, det vill säga att lära 
människor ekonomi, privatekonomi. Och, men där vi har valt att fokusera det på barn och ung-
domar. Till, till alltså lite större saker som med mer koppling till arbetsmarknaden, alltså ungas 
väg in och så vidare. Vi har ju jobbat nu i, vi har jobbat sedan 2009 väldigt mycket med ungas 
väg in i arbetsmarknaden och då har det ju handlat om de som står längst bort. Vi har jobbat 
nu sedan 2011 med utlandsfödda akademikers väg in på arbetsmarknaden och då vet du kanske 
att det finns otroligt många extremt väl utbildade människor som har kommit hit och inte kom-
mer in i arbetsmarknaden. Och kommer de in i arbetsmarknaden så kommer de in på ett helt 
annat område, där deras utbildning och yrkeserfarenhet inte tas till vara. De här två sakerna, de 
är både, handlar både om bankens egen kompetensförsörjning och att se till att samhället, 
näringslivet, fungerar bättre. Kan man säga, så att det, det är saker som är väldigt starkt kopp-
lade till bankens egen verksamhet och det är saker som mer är kopplade till det samhälle där 
banken är verksam, det vill säga, om det är så att näringslivet i Värnamo, där banken har verk-
samhet och en stor aktör. Ifall näringslivet där inte hittar arbetskraft, eller rätt arbetskraft, så 
kommer det näringslivet att inte utvecklas, vilket får en väldigt stark negativ effekt på hela 
samhället. Så att vi ser ju att vi har ett ansvar för att se till att näringslivet i Värnamo kan 
utvecklas, och en viktig aspekt är just detta med att hitta rätt kompetens. Vår möjlighet är att 
samla ett antal aktörer, återigen exempelvis i Värnamo här då. Banken kan i och med att banken 
är den banken är, och känner alla och så vidare, så kan banken samla det lokala näringslivet, 
kommunen och arbetsförmedlingen, och så kan man säga så här att "hörrni, vi har den här 
ungdomsarbetslösheten hos oss här i Värnamo, det här måste vara vårt ansvar, vi kan inte vänta 
in på att det här rättas till av Riksdagen eller nåt sånt där, utan vi tittar på det här." Och så gör 
man det, och det har varit väldigt lyckosamt. Och väldigt många utav de unga med dåliga betyg, 
många utav dem, eller med inga betyg alls, har ju fått jobb eller har förstått att ska man få jobb 



 

75 

så måste man skaffa sig den här gymnasiekompetensen eller vad det nu är. Och så har de gjort 
det, och då fått jobb. Eller så säger vi så här, att näringslivet i Värnamo behöver välutbildade 
specialister och det kan ju vara allting, det kan vara välutbildade ekonomer eller tekniker eller 
ingenjörer eller vad du vill. Och då vet vi att på arbetsförmedlingen, möjligtvis inte i Värnamo, 
men någonstans i närheten av Värnamo, så finns det människor registrerade som kommer från, 
ja, Mellanöstern eller någonting sånt. De har ju fantastiska utbildningar med sig, de kan ju ha 
gått på universitet i sitt eget hemland eller Libanon eller USA eller vad det nu är för någonting. 
Och så kommer de hit och här får de inte ett jobb för att det är oerhört invecklat att få jobb om 
man har en utbildning som Arbetsförmedlingen inte riktigt liksom känner igen, eller ett uni-
versitet, eller betygen är skrivna på engelska, eller arabiska eller vad du vill. Och man får inget 
jobb heller för att man uppfattas har ett märkligt efternamn och har ett märkligt utseende, eller 
anser, i en dels ögon i alla fall. Då gör vi samma sak, vi tar hjälp utav Arbetsförmedlingen och 
så säger vi så här, att ni måste hjälpa till med valideringen. Och detta har vi jobbat med sedan 
2011 för att säkerställa bankens egen kompetensförsörjning, men också ut i näringslivet. Och 
att resultaten är så häpnadsväckande va, så att, ifall man bara tar de som vi själva har hittat och 
som då har fått praktisera så har 70% utav dem, och de kommer från hela världen i princip, de 
har fått en anställning i vår bank. [----] Och de som inte har fått jobb hos oss har fått jobb hos 
någon annan. Misslyckandenivån för det här har varit extremt låg. Och då kan du säga, då 
handlar det dels om bankens egen kokurrensförsörjning, men också att olja samhällsmaskine-
riet. 
Ja, precis. Vi har väl sett så att det finns vissa trender i samhället, och det efterfrågas allt 
mer den här typen av arbete. Hur, skulle du säga att det märks någon skillnad, ser någon 
tydlig ökning någon gång under er historia som bank? Vi har till exempel frågat om ni 
märker någon skillnad på efterfrågan av den här typen av policys på arbete efter finanskri-
sen bland annat? 
Ingen aning, och det har inte varit vår utgångspunkt, utan det vi gör handlar inte om att nu 
måste vi rädda vårt renommé eller någonting sånt där, utan vi gör det här för att vår bedömning 
är att det här är viktigt, för banken, för samhället. Sen vet du att vi hade tills för några månader 
sedan en VD som heter Michael Wolf och han har ju varit, på vårt arbete har han varit operat-
ionsföreställare för väldigt väldigt många. Så det är ju många som har hängt med oss. [----] 
Och med hjälp utav oss eller tillsammans då med oss. Men det har också varit många som velat 
hänga med enbart av renomméskäl. Men det är en annan sak. 
Aa, då har jag en annan fråga här---? 
Och det är, det kanske du skulle veta, det har väldigt ofta varit någon CSR-chef har ringt att 
'jag är CSR-chef här eller där', och 'vi skulle vilja göra' sådana där saker. Och så har vi haft det 
där mötet och så har vi, efter dagen, vad tycker då er VD som oftast liksom aldrig varit ute i 
det här sammanhangen, och det visar sig att det finns ingen substans, utan man hoppas genom 
att man krokar an med oss, eller Michael Wolf, att man får renommé. Man får bara det när man 
gör något. 
Mm, mm. För då kan jag tänka mig - de här frågorna jag ställer har vi ju ställt till alla 
intervjuade på de olika bankerna - då hade vi en fråga här; vilken grupp skulle du säga är 
den främsta påtryckande aktören för investeringar i den här typen av verksamhet och i aktivt 
ansvarstagande? Och då kan jag tänka mig att det är någon typ av intern vilja? 
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Nej, jag kan inte se det så. Alltså värdet för banken, dels så har ju otroligt många inom banken 
ett stort engagemang i det vi gör, i och med att det här sker ju lokalt. Det är ju de bankanställda 
i Värnamo som gjort det här jobbet. Det är ju självklart att de är stolta över, dels vad de själva 
åstadkommit, men dels vad banken, som bank har åstadkommit. Dels får de ju en väldigt stark 
positiv respons. Man uppskattar det här i Värnamo, eller var man nu är någonstans. Sedan har 
ju det här lett till att våra nätverk växer, vi får nya samtal, mer intressanta samtal om samhälls-
utveckling. Men det, och det är ju värdefullt för vi tycker att det behövs en diskussion som 
handlar om unga.  
Aa. Identifierar ni på Swedbank någon konkurrens mellan bankerna gällande det här arbe-
tet? CSR och dylikt? 
Nej alltså, jag tycker, jag vill att så många som möjligt ägnar sig åt det här. Och man behöver 
inte göra samma sak, man, det behöver inte heta Unga Jobb eller Äntligen Jobb, bara man gör 
någonting. Det handlar inte om konkurrens. Det handlar om att jag tycker att näringslivet, till 
exempel näringslivet, men också kommuner och statliga företag, bör ta ett mer aktivt ansvar. 
Så att det, nej nej för sjutton. 
Nej. Hur kommunicerar ni ut det arbete ni gör till olika intressenter som anställda och 
andra...? 
Vi låter resultaten tala för sig själva, vi låter de vi jobbar med tala väl om oss. Vi har ju natur-
ligtvis av och till, i och med att det finns olika uppfattningar om det här, av och till så har vi 
diskuterat internt om det här skulle användas i vår marknadsföring, i vår marknadskommuni-
kation. Men hittills har vi sagt, med enstaka undantag, att det är liksom fel, det här handlar inte 
om det utan vi vill att man ser vad vi gör, vi vill att de som ser det talar väl om oss och att de 
gör det. 
Mm, så på sätt och vis låter ni samhället tala för det samhälle som görs? 
Vi låter medarbetarna... vi låter medarbetarna, vi låter kunder, vi låter ministrar, vi låter VD:ar 
som samarbetar med oss, vi låter dem vara våra ambassadörer. Och jag tycker att de är det. Sen 
kan man ju önska mer naturligvis men vi är ganska nöjda. 
När ni arbetar med den här typen av verksamhet, har ni använt något underlag för att ta 
fram om det är lönsamt för banken eller inte? Om det leder till någon finansiell lönsamhet? 
Om man tänker, om ni ser till någon forskning eller om ni gör--- hur det---? 
Nej, vi har kunnat konstatera att, det Michael Wolf har varit ansikte för; till exempel äntligen 
jobb, har ju lett till att vi har fått relationer med företag vi kanske annars inte hade haft idag. 
Så att, men vi har inte mätt det. Vi har kunnat konstatera, vilket då sägs, både lokalt och nat-
ionellt, att det här ger banken affärer, ja. 
Aa, okej. Definierar ni den här, CSR då eller public affair-verksamheten som en kostnad? 
Kortsiktligt eller långsiktigt eller på något annat vis? 
Jag är helt övertygad om att det finns de som bara upplever att det här är en kostnad, men jag 
och VD till exempel, men också styrelsen, ser detta som en investering.  
Mm. Och sen, om man tänker så på samma sätt som du sa nu, att det finns vissa som kanske 
tycker att det här inte, eller att det här bara är en kostnad, om man tänker sig att det finns 
kunder som har intresse av till exempel kortsiktiga vinster och som inte anser att sådan verk-
samhet hör till bankväsendet. Var går bankens gräns mellan att erbjuda valmöjligheter till 
konsumenter och att begränsa utbudet? Till exempel till hållbara investeringar eller att 
lägga på kostnader som man gör i samhället till exempel. Var är bankens roll så att säga? 
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Aa, jag förstår inte riktigt hur du menar. Våra kostnader för vårt samhällsengagemang är i 
pengar marginella. Vinsterna vi gör via att vara en bra samhällsmedborgare och dessutom så 
att säga, olja det lokala maskineriet, är ju väldigt stora. Så jag kan inte se att någon kund skulle 
säga så att jag vill inte vara med och betala för att ni ordnar praktik åt ungdomar. Jag kan inte 
tänka mig att det skulle hända. Jag kan däremot tänka mig så här, att en del kunder kan vara 
skeptiska till om ett företag sponsrar. Någon idrott eller golf eller segling eller sådär, vilket vi 
inte gör då va. Men då får väl den kunden säga så här att men jag vill inte ha en bank som 
sponsrar segling, då får man gå någon annanstans tycker jag. Vår bedömning när det här arbetet 
sattes igång då 2009, och det har ju visat sig rätt, det var att en fråga som vanliga människor, 
alltså inte Stockholms innerstad, utan vanliga människor runt om i landet, var väldigt oroade 
av, det var att hur ska det gå för våra ungdomar? Alltså skolan, jobbet, bostäder. Och det var 
ju det som ledde oss till den här satsningen Unga Jobb, som alltså riktar sig till 18-24-åringar, 
eller 25 kanske det är, som omfattas av Arbetsförmedlingens ungdomsgaranti. Det var ju vår 
utgångspunkt. Och det kan väl finnas någon som inte upplever att det är väsentligt. Alltså, de 
dagar är över när det här sköttes utav staten, eller kommunen. Oavsett om man gillar det eller 
inte så får man nog acceptera att näringslivet tar, och kanske måste ta, ett mycket större sam-
hällsansvar. Och återigen, banken startades 1820 som ett samhällsengagemang, så för vår del 
så är detta ingenting nytt, utan vi har hållit på med det här nu i 96 år. Och jag ska säga vad det 
var för någonting, det var en tysk entreprenör i Göteborg som såg verkligen eländet i Göteborg. 
Det vill säga, hamnarbetare och andra arbetare som fick då lönerna i kontanter, söp upp lönen 
och då tänkte han som var en sympatisk typ, att jag ska lära människor vikten utav sparsamhet, 
det vill säga att man lägger undan pengar. Och han riktade sig till kvinnorna som var de som 
inte arbetade utanför hemmet men som hade ansvar för hemmet och barnen och hushållet och 
köket och så här, att de skulle lära sig att de skulle då se till att mannen gav dem en lön i stället 
för att supa upp den. Och det blev så lyckosamt det upplysningsarbetet så att han insåg att jag 
måste ju ge de här människor en chans att spara de här finanserna. Det vet du kanske inte men 
på 1820 så fanns det inga banker i landet utom Riksbanken. Det fanns ingen möjlighet för dig 
som vanlig människa att det sätta in dina pengar någonstans. Så han startade med inspiration 
från Skottland och Tyskland då den här sparbanken i Göteborg så att vanliga människor med 
start 1820 skulle kunna sätta in pengar. Så för oss var samhällsengagemang en utgångspunkt. 
Mm, ja det gör ju er lite speciell som bank och det är väl därför också som det är intressant 
att jämföra hur bankerna har utformat sina arbeten med samhällsansvar och dylikt och 
jämföra bankerna emellan.  
Det är en stolthet över den här banken också, det finns en känsla för att vi ska vara någonting 
mer. Vi ska vara någonting annat. Fick du, när du gick i mellanstadiet den där tidningen som 
vi har gett ut sedan 1927?  
Precis, Lyckoslanten, ja det fick jag. 
Alltså, vi ger ju fortfarande ut den och den moderniseras och vi ger lärarna en lärarhandledning 
på vad du vill [----] alltså det är där man måste börja har jag en känsla av. Barn måste lära sig 
värdet av att spara. 
Så man skulle kunna säga att fokus hos er är mycket på de samhällsproblem som rör en-
skilda individer? 
Ja. 



 

78 

Jag har bara en sista fråga som är ganska specifik, och det är, många av bankerna, eller 
alla bankerna, har ganska omfattande hållbarhetsarbete, och Morningstar har då börjat 
med en hållbarhetsrating som jag misstänker att du känner till. Utöver sin vanliga rating. 
Och då var det en fråga som vi hade där, om du ville kommentera resultatet på något vis och 
om ni känner att ni kommer att använda er utav den här ratingen i hållbarhetsrapporter 
eller dylikt i framtiden? 
Vi har ju ett väldigt omfattande hållbarhetsområde och då kan du säga att det vi nu har samtalat 
om, det är ju på ett sätt en del utav hållbarhetsarbetet. Det syftar då till att skapa ett samhälle 
som i sig är mer hållbart. Men sen har vi ju ett hållbarhetsarbete som är, vad ska man säga, rent 
affärsinriktat, nämligen att vi ska ju inte låna ut pengar till ett antal då saker. Det kan ju vara 
kärnvapen, och det kan vara kemikalier och det kan vara kol, och vad du vill för någonting, så 
att det är, det finns ett hållbarhetsarbete som är lite mer luddigt då det handlar lite mer om 
samhällsutvecklingen. Och sen det här väldigt handfasta; vad lånar vi ut pengar till? Och då 
vet ju du att här har det skett en skärpning successivt så att investerare som investerar i oss, de 
tittar i växande utsträckning på vad lånar man ut till och vad finns det för regelverk internt och 
hur görs det här arbetet. Banken har inte varit bäst, bland bankerna på detta, den här aspekten 
av hållbarhetsarbete, men den uttalade ambitionen sedan vad ska man säga, ja kanske 1,5 år 
eller 1 år i alla fall, är att vi tittar på varje punkt där en annan bank är bättre än oss eller har 
ranktats ligga över oss. Och så tittar vi på att, vad gör de som inte vi gör uppenbarligen. Och 
sen så ska vi göra det de gör men lite, alltså ännu lite mer, eller bättre. Så alla rankingar, eller 
inte riktigt alla, men ett antal sådana här rankingar analyserar vi. Men det är en medarbetare 
hos oss som heter Amanda Jackson... 
Ja, henne har vi ja, talat med. 
Ja vi vet att ni ville nå henne då men att det inte lyckades, vilket egentligen är konstigt, men 
det här är hennes ansvar i och med att hon är bankens hållbarhetschef. Men hon och jag har 
inga olika uppfattningar eller åsikter om det här. Utan, men hon gör en bedömning; den här 
rankingen är intressant och substantiell, eller den här rankingen är inte intressant.  
Nej, så du skulle, det ligger på hennes bord så att säga då? 
Ja.  
Men då tror jag att jag har svar på alla de frågor som jag hade. 
Ja och om du inte har det så ringer du naturligtvis igen i sådana fall. Det är helt oproblematiskt. 
Jättesnällt, och det var verkligen jättevänligt av dig att ställa upp på en intervju. 
 

o Fet, kursiv text betecknar de frågor som ställts och uppsatsskrivarnas kommentarer.  
o Okursiverad text betecknar svar från de intervjuade. 
o [----] betecknar delar som ej går att tyda från inspelningen. 
o […] betecknar delar som ej är relevanta för analysen och ej tillhör själva intervjun, 

exempelvis information om uppsatsen eller frågor om uppsatsskrivarnas namn.  
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II) Hållbarhetsbetyg Morningstar  
 

  


