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Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Sara Eriksson och Bodil Skoghammar  

Handledare: Akmal Hyder  

Datum: 2018 – Juni  

 

Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur banker implementerar CSR internt. För att 

besvara syftet ligger fokus på två forskningsfrågor; Hur implementerar bankerna de tre 

aspekterna av CSR internt och Hur arbetar bankerna jämförelsevis med CSR? 

Metod: Studien syftar till att skapa förståelse för hur banker arbetar med CSR internt och 

hur de implementerar det i det vardagliga arbetet. Den empiriska datainsamlingen 

omfattar tio semistrukturerade intervjuer med respondenter som arbetar inom olika 

arbetsområden på de två bankerna. Analys av den insamlade empirin har utförts genom 

att återkoppla empiri till teori.  

Resultat & slutsats: Genom studien har det visat sig att de båda bankerna jobbar liknande 

med de tre aspekterna av CSR och att den största skillnaden på bankernas CSR-arbete låg 

vid vinstmaximering.  

Examensarbetets bidrag: Studien har utformats till att fylla forskningsgapet om hur 

CSR-arbetet ser ut internt inom banksektorn i Sverige. Således har denna studie bidragit 

till att fylla forskningsgapet genom att studera svenska bankers arbete med CSR internt. 

Då de studerade bankerna är belägna i Sverige tillför denna studie ett utökat teoretiskt 

bidrag inom den befintliga teorin.  

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie har endast studerat två olika banker i 

Sverige, varför det är viktigt att inkludera ytterligare ett antal banker för att kunna jämföra 

om det finns en skillnad i CSR-arbete. Det är också nödvändigt att göra ytterligare 

forskning om varje aspekt för att undersöka om det finns skillnader i CSR-arbete 

Nyckelord: Hållbarhet, CSR, CSR-arbete internt, Socialt, miljö, ekonomiskt.  

  

  

  



 

 

 

ABSTRACT 

Title: CSR in the financial market 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
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Aim: The purpose is to create an understanding of how banks implement CSR internally. 

To answer the purpose, the focus is on two research questions; How do banks implement 

the three aspects of CSR internally and how do banks work comparatively with CSR? 

Method: The study aims to create an understanding of how banks work with CSR 

internally and how they implement it in everyday work. The empirical data collection 

comprises ten semistructured interviews with respondents working in different areas of 

work at the two banks. Analysis of the empirical data collected has been done by relating 

empirical to theory.  

Result & Conclusions: The study has shown that the two banks work similar to the three 

aspects of CSR and that the biggest difference between banks' CSR work was profit 

maximization. 

Contribution of the thesis: The study has been designed to fill the gap in research on 

how the CSR work looks inside the banking sector in Sweden. Thus, this study has helped 

to fill the gap in research by studying Swedish banks' work with CSR internally. When 

the studied banks are located in Sweden, this study adds an extended theoretical 

contribution within the existing theory. 

Suggestions for future research: This study has only studied two different banks in 

Sweden, this is why it is important to include an additional amount of banks to be able to 

compare if there is a difference in CSR work. There is also need to do further research 

about each aspect to investigate if there are differences in CSR work. 

Key words: Sustainability, CSR, CSR work internally, Socially, Environment, 

Economics. 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet ges en bakgrund om CSR och varför det är viktigt inom 

banksektorn där produkterna präglas av homogenitet. Detta följs av problematiseringen 

som ligger till grund för studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras 

studiens avgränsning samt studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

Affärsorganisationer var de grundläggande ekonomiska enheterna i vårt samhälle innan 

något annat var aktuellt (Carroll, 1991). Dess huvudsakliga uppgift var att producera 

varor och tjänster som kunderna efterfrågade och gjorde sedan en acceptabel vinst på 

dessa (ibid). Tillslut förvandlades vinstmotivet till en uppfattning om maximal vinst, 

vilket har varit bestående sedan dess (ibid). Grankvist (2009) argumenterar för att om 

företag började analysera möjligheterna att ta ansvar i samhället med samma måttstockar 

som i den ordinarie verksamhet skulle de snart finna att hållbarhetsarbetet är mycket mer 

än en kostnad, en begränsning eller en välgörenhetsfråga. Det är också en källa till 

möjligheter, innovation och konkurrensfördelar. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett viktigt begrepp som har växt fram både i 

teorin och i praktiken de senaste två decennierna (Fatma & Rahman, 2015). Det finns 

olika definitioner av CSR där alla har vissa likheter, vilka är att organisationen ska ha ett 

hållbarhetstänk genom att använda godtyckliga affärsmetoder, att ta ett socialt ansvar och 

att tänka på nästa generation (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Bhattacharya & Sen, 2004; 

Ben Youssef, Leicht, Pellicelli & Kitchen, 2017). I korta drag kan de olika aspekterna av 

CSR definieras som ett företags aktiviteter när livskvalité, hälsa och välstånd med social 

rättvisa integreras (Szczuka, 2015), implementering av miljöpolicy i organisationens 

strategiska dokument och det vardagliga arbetet (Shah, 2011) samt hållbara investeringar 

(Jeucken, 2001). 

  

Allt fler företag anammar CSR för att influera ryktet och öka de finansiella fördelarna 

(Skarmeas & Leonidou, 2013). På konkurrensfyllda marknader ses CSR som något av en 

strategisk vikt (Carroll & Shabana, 2010), vilket är tydligt då företag spenderar miljoner 

på aktiviteter kopplade till CSR (Luo & Bhattacharya, 2006). Den nya marknaden av 

ansvarsmedvetna konsumenter vars konsumtionsbeslut är influerade av företagens CSR-



 

2 

 

aktiviteter tvingar företagen att vara medvetna om ansvaret de har mot både 

konsumenterna och samhället (Abdeen, Rajah & Gaur, 2016). Det räcker därför inte 

längre att organisationer enbart följer de regelverk som finns, de behöver även ta hänsyn 

till intressenternas krav på CSR (Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 2011). 

Organisationer har ändrat intern inriktining och har börjat med CSR-aktiviteter som en 

del av en vardaglig affärspraxis för att direkt ta itu med sitt sociala ansvar (Abdeen, et al., 

2016). 

  

Den huvudsakliga uppdelningen av CSR-perspektiv i den tidigare forskningen är den 

ekonomiska-, sociala- och miljömässiga delen (Ben Youssef et al., 2017; Sprinkle & 

Maines, 2010; Stubbs & Schapper, 2011). Företag lägger väsentliga resurser på olika 

sociala initiativ, allt från miljöskydd och samhällsuppdrag till socialt ansvarstagande 

affärsmetoder, vilket beror på dagens socialt medvetna marknadsmiljö (Du et al., 2010). 

 

1.2 Problematisering 

CSR är nödvändigt i dagens globala marknadsklimat och både stora och små företag över 

hela världen försöker ta ansvar utifrån ett vidare samhällsperspektiv (Carvalho, Sen, de 

Oliveira Mota & de Lima, 2010). Casado-Díaz, Nicolau-Gonzálbez, Ruiz-Moreno och 

Sellers-Rubio (2014) menar att forskning om CSR mestadels har fokuserat på 

produktionsindustrier och inte särskilt mycket på tjänsteindustrier. Mattila, Wu och Choi 

(2016) hävdar dock att forskningen om CSR i tjänsteindustrier under senare tid har växt 

och fokus har legat på den förmånliga inverkan som CSR-aktiviteter har. CSR-aktiviteter 

har en positiv inverkan på företagets prestationer, därav spelar CSR en viktig roll i 

tjänsteindustrin (Casado-Díaz et al., 2014). Dock har globaliseringen och den nya 

tekniken ändrat de traditionella distributionskanalerna för tjänsteföretag och den har ökat 

homogeniseringen av företagen och komplicerat möjligheten att skilja sig från 

konkurrenterna (Pérez, Martínez & del Bosque, 2013). 

  

CSR är viktigt inom alla områden i en ekonomi, men det är av extra vikt inom den 

finansiella sektorn vilket kan hänföras till känsligheten av kundens förtroende (Pratihari 

& Uzma, 2017). Zhao, Zhang och Hou (2016) förklarar att på grund av de olika typer av 

finansiella skandaler, missförhållanden och den misstro mot finansinstitut som finns, 

kräver samhället att företagen skärper sitt sociala ansvar. Forcadell och Aracil (2017) 
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hävdar att bankerna, efter de historiska finanskriserna, har börjat använda CSR för att 

återbygga image och trovärdighet. Zhao et al. (2016) menar att den ekonomiska 

globaliseringen har tvingat bankernas strategier åt ett nytt håll och hävdar att bankernas 

förmåga att använda CSR även kan vara ett sätt att differentiera sig på. Banksektorn är 

intressant att undersöka på grund av dess nytänkande inom CSR, vilket Pomering och 

Dolnicar (2008) menar sannolikt har orsakats av bankernas dåliga rykte och den låga 

produktdifferentieringen. 

  

Det finns flera olika motiv till varför banker behöver öka sitt sociala ansvar och CSR- 

engagemang. Därav ställer sig Dawkins och Lewis (2003) frågande till var banker ska 

lägga sitt CSR-fokus. Detta eftersom det finns olika mål med CSR-aktiviteterna, vilka 

bland annat kan avspeglas av intressenterna och marknaden (Dawkins & Lewis, 2003). 

Digitaliseringen har underlättat för bankerna att erbjuda kostnadseffektivare tjänster, men 

den har även påverkat intressenternas beteenden (Pratihari & Uzma, 2017; Achua, 2008). 

De alltmer CSR-medvetna intressenterna sätter tydligare krav på bankernas sociala och 

miljömässiga ansvar (Achua, 2008). Detta kan bero på att finansiella institutioner har en 

avsevärd påverkan på miljön, dels genom egna aktiviteter och dels när det gäller utlåning 

och investeringar (Prorokowski, 2016). 

  

Banker är finansiella förmedlare i samhället; de prissätter och värderar finansiella 

tillgångar, övervakar låntagare och hanterar finansiella risker (Scholtens, 2009). Genom 

dessa funktioner får bankerna ett stort inflytande på samhället. Därav är det viktigt att 

studera hur bankerna verkar inom ramen för CSR, då det inte enbart påverkar 

verksamheten i sig utan även samhället i stort. Banker följer en trippelprincip när de 

bestämmer vem och till vilket syfte någon ska få låna pengar (Goyal & Joshi, 2011). Med 

Trippelprincipen menar Goyal och Joshi (ibid) att banker bryr sig om att göra vinster men 

de vill också främja människor och miljövård. Med andra ord tar bankerna hänsyn till 

social och miljömässig hållbarhet när de fattar ekonomiska beslut. 

  

Arbetskraften inom bankerna är stor, enligt Prorokowski (2016) har de tre största 

bankerna i världen totalt 1,25 miljoner anställda vilket innebär att bankerna, med sitt 

hållbarhetsarbete har möjlighet att påverka ett stort antal människor. I en studie som 

Scholtens (2009) genomförde visade det sig att Sverige, tillsammans med Italien och 

Japan är de länderna som har lägst CSR-engagemang inom banksektorn av de 15 länder 
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som undersöktes. Detta gör det intressant att studera hur banker, särskilt svenska banker, 

implementerar CSR i sin verksamhet. 

  

Mycket av den tidigare forskningen inom CSR och banker riktar in sig på de externa 

intressenterna av CSR (Pérez et al., 2013; Poolthong, & Mandhachitara, 2009; Pratihari 

& Uzma, 2017) vilket också pekar på ett forskningsgap vad gäller intressenter inom 

bankerna, med andra ord de anställda. Eftersom banksektorn förser många med arbete 

kan hållbarhetsarbetet påverka ett stort antal individer och detta påbörjas internt. Detta 

väcker därmed frågan hur banker implementerar de tre aspekterna av CSR; den 

ekonomiska, miljömässiga och sociala i det dagliga arbetet. Vi anser att det är viktigt att 

ta reda på hur bankernas interna CSR-engagemang ser ut för att undersöka om det behövs 

ytterligare kunskap och medvetenhet hos de interna intressenterna. För att besvara detta 

behövs forskning om hur olika banker implementerar CSR internt och om det finns någon 

skillnad på arbetssättet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur banker implementerar CSR internt. 

 

1.4 Forskningsfrågor  

1. Hur implementerar bankerna de tre aspekterna av CSR internt? 

2. Hur arbetar bankerna jämförelsevis med CSR? 

 

1.5 Avgränsning  

I studien har vi valt att avgränsa oss till att titta på två bankkontor i Gävle. Vi kommer att 

titta på hur bankkontoren arbetar med att förmedla olika CSR-aktiviteter och CSR-arbete 

inom kontoren. Denna avgränsning har gjorts för att få en djupare förståelse till det 

aktuella forskningsområdet som studeras i de olika fallen. 
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1.6 Disposition 
 

 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund om CSR och varför det är 

viktigt inom banksektorn där produkterna präglas av homogenitet. 

Detta följs av problematiseringen som ligger till grund för studiens 

syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras studiens 

avgränsning samt studiens disposition. 

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien 

utgår från. Innebörden av CSR presenteras samt de tre aspekterna; 

miljö, sociala och ekonomiska. Vidare förklaras koppling mellan CSR 

och banksektorn och varför CSR är viktigt att implementera i denna 

bransch. Avslutningsvis presenteras en modell som översiktligt 

redogör för innehållet i detta kapitel. 

 
I följande kapitel kommer det vetenskapliga synsättet, 

forskningsansatsen och forskningsstrategin att presenteras, vilka 

ligger till grund för metodvalen. De olika tillvägagångssätten som 

tillämpats under studiens gång redogörs. Avslutningsvis diskuteras 

metodens trovärdighet, källkritik samt de etiska övervägandena som 

har beaktats under studiens gång.  

 

I detta kapitel presenteras empirin som insamlades under de tio 

semistrukturerade intervjuerna samt information från respektive banks 

hemsida. Empirin är uppdelad i två avsnitt, ett för vardera bank som 

börjar med en kort beskrivning av organisationen och dess struktur 

som följs av en redogörelse från intervjuerna samt 

hållbarhetsrapporterna. 

 

I följande kapitel förs en diskussion om de två bankernas arbete med 

CSR. Skillnader och likheter i de två arbetssätten lyfts fram inom de 

tre aspekterna. Det empiriska materialet diskuteras i förhållande till 

den teori som lyfts fram. Diskussionen ligger till grund för att söka 

förståelse hur de två olika bankerna har implementerat CSR.  

 
I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som vi kommit fram 

till i studien, vidare besvaras forskningsfrågorna följt av studiens 

teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen redogörs studiens 

begränsningar och kapitlet avslutas med att presentera förslag på 

framtida forskning. 

 

 

 

 

Figur 1: Modell av studiens disposition. Källa: Egen (2018) 
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2. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utgår från. Innebörden 

av CSR presenteras samt de tre aspekterna; miljö, sociala och ekonomiska. Vidare 

förklaras koppling mellan CSR och banksektorn och varför CSR är viktigt att 

implementera i denna bransch. Avslutningsvis presenteras en modell som översiktligt 

redogör för innehållet i detta kapitel. 

 

2.1 CSR 

Corporate social responsibility (CSR) innebär att företag tar ansvar gentemot samhället i 

stort och inte bara för intressenterna (Pérez et al., 2013; Achua, 2008). Sprinkle och 

Maines (2010) förklarar att CSR omfattar ett antal aktiviteter som verkar för 

intressenternas intressen. Szczuka (2015) förklarar att hållbarhetsutveckling betraktas 

som en doktrin, som förutsätter lämplig produktion och konsumtion, vilken är 

nyckelåtgärden för att behålla rätt naturkapital för framtida generation. Socialt ansvar är 

en chans för affärsinnovationer och kompetensutveckling vilken inkluderar möjligheten 

att stiga efter ekonomisk kris med rättvisa metoder, respekt för intressenter, strategiska 

beslut och etiska beteenden (Szczuka, 2015). 

  

CSR är något som är absolut nödvändigt i dagens globala marknadsklimat och både stora 

och små företag över hela världen försöker att ta ansvar utifrån ett vidare 

samhällsperspektiv (Carvalho et al., 2010). Konsumenter i dagens samhälle är känsliga 

för de olika problem de ställs inför, exempelvis naturkatastrofer och klimatförändringar 

(Pérez et al., 2013). Därför representerar CSR ett företags ansträngningar att minimera 

skador genom dess intressenters engagemang (Abdeen et al., 2016). Företag som vill 

uppnå permanent utveckling kan behandla CSR som en del av strategin (Szczuka, 2015). 

  

Trots det ökade intresset av CSR finns det fortfarande ingen allmän definition av 

begreppet (Lin-Hi & Muller, 2013). Däremot finns det en mängd olika definitioner, där 

alla har vissa likheter; företagens villighet att ta socialt ansvar för samhället (Abdeen et 

al., 2016; Weber, 2008). Du et al. (2010) menar att CSR kan definieras som ett åtagande 

att förbättra samhällets välmående genom bland annat godtyckliga affärsmetoder. Därför 

hävdar Du et al. (2010) att CSR ockuperar den globala företagsagendan på dagens socialt 

medvetna marknad. Bhattacharya och Sen (2004) definierar CSR som ett företags status 



 

7 

 

och aktiviteter med avseende på företagets uppfattade sociala förpliktelser eller 

åtminstone förpliktelserna mot intressenterna. I likhet med Bhattacharya och Sen (2004) 

definierar Ben Youssef et al. (2017) CSR som ett företags sociala engagemang för att 

säkerställa en hållbar utveckling. 

 

Forskningen skiljer på företagens sociala initiativ genom termerna intern CSR och extern 

CSR, där den externa aspekten är inriktad på intressenterna utanför organisationen medan 

den interna aspekten är inriktad på organisationen (El Akremi, Gond, Swaen, De Roeck 

& Igalens, 2015; Hameed, Riaz, Arain & Farooq, 2016). Den interna och den externa 

dimensionen av CSR började utvecklas under 2000-talet (Aguilera, Rupp, Williams & 

Ganapathi, 2007; Europeiska Kommissionen, 2001; Ligeti & Oravecz, 2009; Smith, 

2007). Men dessa två dimensioner av CSR definieras ofta olika, Europeiska 

Kommissionen (2001) definierar dessa som just den interna och externa dimensionen 

medan Aguilera et al. (2007) definierar dem som aktiviteter inom och utanför företaget. 

  

Det finns en rådande åsikt att CSR-initiativ leder till positiva marknadsföringsutfall och 

konkurrensfördelar för företagen (Abdeen et al., 2016). Sprinkle och Maines (2010) 

hävdar att det finns flera anledningar till varför företag engagerar sig i CSR-aktiviteter. 

Oavsett om CSR ses som ett tvingande ansvar eller ett frivilligt val finns det som nämnts 

ovan ett flertal motiv till det ökade engagemanget för CSR inom organisationer. Dawkins 

och Lewis (2003) förklarar att på grund av att det finns olika motiv ser företagens CSR-

initiativ och CSR-aktiviteter olika ut. 

  

Hsu (2012) nämner att CSR-aktiviteter är strategiskt kopplade till produktdifferentiering 

och varumärkesdifferentiering, vilket kan vara en anledning till företagens CSR-

engagemang. Weber (2008) menar att en drivkraft är att CSR kan skapa 

konkurrensfördelar genom att tillföra en starkare positionering på marknaden. Att 

engagera sig i CSR-aktiviteter kan också minska företagets produktionskostnader 

(Sprinkle & Maines, 2010). Slutligen nämner Sprinkle och Maines (2010) att en annan 

anledning kan vara att engagera, motivera och behålla anställda och för att motivera 

kunder att köpa företagets produkter eller tjänster. Achua (2008) argumenterar att företag 

behöver förbättra den ekonomiska tillfredsställelsen för kunder och anställda. Detta 

behöver ske utan att försämra miljön, utarma naturliga resurser eller utsätta personalen 

för omänskliga arbetsförhållanden.   
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Den huvudsakliga uppdelningen av CSR är den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

delen (Ben et al. 2017; Sprinkle & Maines, 2010; Stubbs & Schapper, 2011). Områdena 

inom socialt ansvarstagande är skiftande (Sen & Bhattacharya, 2001). Tidigare forskning 

har föreslagit olika delar som ingår i CSR, vilka är miljö, personal- och anställningsstöd, 

samhällsstöd, offentliggörande av social information, jämlikhet samt representation av 

kvinnor och minoriteter (Carroll, 1999; Owen & Scherer, 1993; Sen & Bhattacharya, 

2001). Dawkins och Lewis (2003) hävdar att allmänheten i Europa anser att företagens 

behandlande av anställda, mänskliga rättigheter och dess miljömässiga påverkan är de 

viktigaste problemen för företagen att ta hänsyn till. Dock menar Dawkins och Lewis 

(ibid) att det är mer komplext och att fler aspekter spelar in. 

  

CSR handlar sammanfattningsvis om företagens aktiviteter mot ett hållbart arbete. 

Aktiviteterna eller initiativen kan vara frivilliga och kan se olika ut beroende på var i 

världen företagen befinner sig. Intern och extern CSR definieras som aktiviteter inom 

respektive utanför företaget. Anledningarna till engagemanget inom CSR är i 

intressenternas krav på ett hållbarhetstänk men kan också ha att göra med att företaget 

vill minska produktionskostnader eller för att engagera och motivera anställda. CSR 

handlar om hållbarhet utifrån tre aspekter; ekonomi, miljö och sociala. 

 

2.2 Miljömässiga aspekten av CSR 

Hawrysz och Foltys (2015) skriver att miljömässigt ansvar är en av huvudaspekterna 

inom CSR. Banerjee (2002) menar att högt uppsatta beslutsfattare, företag och 

allmänheten under senare tid har riktat uppmärksamheten mot handlingar som på ett 

negativt sätt påverkar miljön. Över ett sekels industriutveckling har fått sitt pris: global 

uppvärmning, ozonnedbrytning, luft- och vattenförorening, jorderosion och avskogning 

är nu allmänt kända som globala miljöproblem som kräver omedelbara lösningar. Foscht, 

Lin och Eisingerich (2018) nämner, utöver den allmänna ökningen av utarmningen av 

resurser, de ökade föroreningsnivåerna. Vidare argumenterar även Foscht et al. (2018) för 

att slöseriet med begränsade resurser som mat och råvaror är ytterligare en miljömässig 

aspekt till varför företag engagerar sig i CSR. 

  

Foscht et al. (2018) förklarar att på grund av ovanstående kriser är det viktigt att ta hänsyn 

till hållbarhet och ansvar över konsumtionen. Banerjee (2002) skriver att internationella 
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miljöavtal, regeringarnas miljöpolicy och reglering, industriernas 

miljöhandetringsmetoder och miljövänliga konsumentbeteenden är några sätt att hantera 

miljöproblem. Enligt Abdeen et al. (2016) har företag börjat arbeta för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Prorokowski (2016) argumenterar för att finansiella 

serviceföretag har möjlighet att reducera driftkostnader genom att förbättra 

avfallssorteringen. Med detta i åtanke borde företag implementera återvinningsarbete. 

Banerjee (2002) menar också att allt fler företag tar sikte på att erbjuda miljövänliga 

produkter för att hjälpa till med bekämpningen av miljöförstöringen. Företagens 

miljömässiga ansvar kan förenklat förklaras som införandet av ansvarstaganden i 

organisationens strategiska policy (ibid).   

  

CSR ur ett miljöperspektiv är ett strategiskt nivåkoncept som kan beskrivas som 

organisationens breda erkännande av legitimiteten och betydelsen av den biofysiska 

miljön i formuleringen av organisationsstrategi och integrering av miljöfrågor i den 

strategiska planeringsprocessen (Banerjee, 2002). Shah (2011) nämner fyra element som 

påverkar effektiviteten av de handlingar som rör den interna dimensionen av miljömässigt 

ansvar vilka är:  

1) implementering av miljöpolicy i organisationens strategiska dokument och det 

vardagliga arbetet   

2) stimulering av de anställdas medvetenhet   

3) ökning av mängden och omfattningen av ansvaret för miljön  

4) introduktionen av miljöansvaret som ett kärnvärde i organisationen  

 

I likhet med detta presenterar Prorokowski (2016) i sin analys olika aspekter av 

miljöansvaret som finansiella tjänsteföretag bör ta hänsyn till, vilka bland annat är 

avfallshantering, minskad pappersanvändning, ökandet av medarbetarnas engagemang 

och utbildning av anställda i miljöfrågor. Det är värt att notera att vissa finansiella tjänster 

har, och kommer att digitaliseras, vilket leder till besparingar i tryckning, sändning och 

hantering av originaldokument (ibid). 

  

Sammanfattningsvis ses miljöaspekten som den viktigaste aspekten inom CSR och många 

företag och beslutsfattare har det i åtanke när det kommer till handlingar som eventuellt 

kan påverka miljön och omgivningen. På grund av de globala miljöproblem som finns 

runt om i världen blir intressenter allt mer medvetna om att det krävs lösningar för att till 
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exempel minska utsläppen av koldioxid. Genom förbättring av avfallssortering kan 

finansföretag bland annat dra in på driftkostnader, varför det är viktigt att använda ett 

hållbart system för just detta. Genom implementering av miljöpolicy och genom att öka 

medvetenheten, mängden och omfattningen av ansvaret för miljön är företagen på god 

väg i miljöarbetet. 

 

2.3 Sociala aspekten av CSR 

Den sociala aspekten kan relateras till de sociala sammanhang där organisationen är aktiv 

(Grankvist, 2009). Szczuka (2015) förklarar att hållbarhetsutveckling från ett socialt 

perspektiv handlar om integrerandet av hög livskvalité, hälsa och välstånd med social 

rättvisa. Forskning visar att CSR ökar de anställdas hängivenhet till organisationen på 

grund av att CSR-aktiviteter från den sociala aspekten kan innehålla initiativ som gynnar 

den anställdas och dennes familjs hälsa och välmående (Ali, Rehman, Ali, Yousaf & Zia, 

2010). Pomering och Dolnicar (2008) förtydligar och skriver att CSR är organisationens 

åliggande att tillföra ekonomisk utveckling, stödja medarbetare och deras familjer och 

främja livskvaliteten för lokalsamhället och samhället i stort. 

  

Rodrigo och Arenas (2008) skriver att det har funnits relativt lite forskning kring den 

interna sociala aspekten jämfört med de andra dimensionerna. Den interna aspekten 

representerar organisationens arbete med policys och praxis som är relaterad till de 

anställdas psykologiska och fysiologiska välmående (Shen & Jiuhua Zhu, 2011). Därav 

är de anställda en viktig intressent inom den interna sociala aspekten (Rodrigo & Arenas, 

2008). Dessa policys och praxis innehåller bland annat respekt för mänskliga rättigheter, 

anställdas hälsa och säkerhet och utbildning (Vuontisjärvi, 2006; Shen & Jiuhua Zhu, 

2011). Prorokowski (2016) hävdar att finansiella tjänsteföretag bör erbjuda specifika 

utbildningar för alla arbetsområden inom företaget minst en gång om året. 

 

Labuschagne, Brent och Van Erck (2005) nämner också att det interna fokuset behöver 

ligga på jämställdhet, kön och etnicitet i den sociala aspekten av CSR. Enligt studien från 

Vuontisjärvi (2006) kan mänskliga rättigheter ses som ett centralt begrepp inom den 

interna sociala aspekten av CSR. Vuontisjärvi (ibid) presenterar en lista där bland annat 

utbildning, hälsa och mångfald är begrepp som nämns flitigt i den tidigare forskningen 

(Shen & Jiuhua Zhu, 2011; Labuschagne et al., 2005). 
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Den sociala aspekten handlar sammanfattningsvis om hur väl organisationen tar hand om 

de anställda. Genom att ta hand om de anställda och dennes familjer byggs en trygghet 

och en lojalitet upp mellan den anställda och företaget. Det är viktigt att organisationen 

ser till både den psykologiska och den fysiologiska hälsan hos de anställda men det är 

också viktigt att se till jämställdhet, kön och etnicitet inom organisationen. De anställda 

behöver också stimuleras med utbildningar inom sitt arbetsområde för att behålla rätt 

kompetens för arbetsuppgiften. 

 

2.4 Ekonomiska aspekten av CSR 

Burke och Logsdon (1996) antyder att det är viktigt att ett företag förstår vilka 

ekonomiska fördelar som CSR kan generera i. Om CSR definieras i rena ekonomiska 

termer skulle det betyda att företag enbart skulle fokusera på inkomstgenerering. Däremot 

är teorin ur ett intressentperspektiv att CSR innebär att företag har ett ansvar mot 

samhället. Speciellt har företagen ett ansvar mot individer eller grupper som direkt eller 

indirekt påverkas av företagets aktiviteter (Carroll, 1999). Organisationer är alltmer 

oroade över hur handlingarna kan påverkar miljön och den sociala välfärden. 

Medarbetare, konsumenter, investerare, långivare, myndigheter och andra 

intressegrupper kräver att företagen arbetar på ett socialt ansvarsfullt sätt. Medan 

internaliserande samhällsmål är lovvärda, kan organisationerna inte överge 

vinstmaximeringsmålen (Sprinkle & Maines, 2010). 

  

CSR-aktiviteter är dynamiska och flexibla och tar därför olika form beroende på objekt, 

omgivning och förväntningar. På grund av detta kan det ekonomiska engagemanget från 

företag se olika ut beroende på vart i världen företaget befinner sig (Achua, 2008). Som 

med andra organisatoriska beslut fattas inte CSR-beslut i tomma intet utan görs snarare 

genom en välgrundad förståelse av vilka fördelar som kan skördas och vilka kostnaderna 

som kan uppstå. För detta ändamål behöver organisationer utvärdera vad de - och andra - 

får ut och ger upp från CSR-besluten (Sprinkle & Maines 2010). 

  

Enligt Carroll (1991) bör ett företags prestationer utföras på ett sätt som maximerar vinst 

per aktie, gör företaget så lönsamt som möjligt, upprätthåller en stark konkurrensposition 

och hög effektivitetsnivå för att klassas inom det ekonomiska perspektivet av CSR. Dock 

menar Schwartz (2011) att denna definition misslyckas med att fånga vissa ekonomiska 
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aktiviteter. Av denna anledning har Schwartz (ibid) definierat denna aspekt med 

aktiviteter som har direkt eller indirekt påverkan på företaget. Definitionen är lik Carrolls 

(1991) men det finns vissa skillnader. Exempel på ekonomiska aktiviteter som har direkt 

påverkan, förklarar Schwartz (2011) kan vara att öka försäljningen eller undvika rättsliga 

processer medan indirekta aktiviteter kan vara aktiviteter som förbättrar arbetsmoralen 

eller företagets offentliga bild. Alla aktiviteter som bedrivs med att förbättra vinsten 

och/eller har aktievärdet i åtanke ses som ekonomiskt motiverade, vilket innebär att det 

kan förväntas att majoriteten av företagets aktiviteter kan ses som rent ekonomiska (ibid). 

 

Ett ökat antal empiriska studier av den ekonomiska utvecklingen hos socialt ansvarsfulla 

investeringsfonder har uppstått under senare tid (Bauer, Koedijk & Otten, 2005; Bello, 

2005; Statman, 2005). Ursprunget till etiska investeringar dateras tillbaka många 

århundraden medan de moderna rötterna för sociala investeringar spåras till det politiska 

klimatet på 1960-talet (Bauer et. al., 2005). 

  

När företag beslutar var de ska investera sitt kapital, utvärderas hållbara 

investeringsfonder genom de kriterier som gäller för företagets miljövänlighet, 

socialpolitik och ståndpunkter vad gäller till exempel mänskliga rättigheter (Jeucken, 

2001). Jeucken (ibid) hävdar att det vanligtvis upprättas en lista över företagets kriterier 

som tillsammans skapar en bild av hur företaget påverkar miljön och andra aspekter. Vid 

en sådan lista behöver drivkraften för fullständighet vägas mot vad som är möjligt med 

avseende på arbetsbelastning. Medan en komplett lista är önskvärd behövs det stora 

ansträngningar från företaget och fonden eller banken (ibid). 

  

Sammanfattningsvis är det viktigt för företagen att arbeta mot hållbara investeringar och 

upprätta kalkyler över vad som eventuellt kan gå förlorat i CSR-beslut. Trots att företagen 

lovordar hållbarhet kan inte vinstmaximeringen överges. De flesta företagen har CSR i 

åtanke när de tar beslut om investeringar och placerar kapitalet i de fonder som uppfyller 

kraven på miljövänlighet, socialpolitik och preferenser vad gäller mänskliga rättigheter. 

 

2.5  Implementering av CSR i banksektorn 

CSR ses som ett generellt begrepp till organisationer men på senare tid har bankerna blivit 

mer känsliga för effekterna av CSR-engagemang (Pratihari & Uzma, 2017). Detta beror 
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bland annat på utvecklingen av teknologin som underlättar för bankerna att tillhandahålla 

tjänster kostnadseffektivt. Det har också påverkat bankkundernas beteende; den alltmer 

samhällsmedvetna konsumentmarknaden kräver mer tydliga svar på bankernas sociala 

och miljömässiga ansvar vilket har gjort CSR till en trend (Achua, 2008). Bankerna 

behöver vara socialt ansvariga för att kunna bygga upp ett yrkesmässigt rykte som gör det 

möjligt för dem att locka högkvalitativa anställda, låta dem ta ut högre avgifter, förhandla 

bättre erbjudanden, utöka kundbasen, locka fler investerare och vinna allmänhetens 

förtroende (ibid). 

  

Förutom det traditionella utbudet av banktjänster bidrar nuförtiden bankerna även till 

samhällsutveckling, miljöskydd och utvecklingen av en mer juridisk och etisk praxis som 

en del av den regelbundna bankverksamheten (Pérez et al., 2013). Banksektorn är den 

viktigaste samhällsekonomiska utvecklingen i alla ekonomier på marknaden (Achua, 

2008). Banker fungerar som förmedlare i vårt samhälle; De prissätter och värderar 

finansiella tillgångar, de övervakar låntagare, de hanterar finansiella risker och de 

organiserar betalningssystemet (Scholtens, 2009). Genom att hantera dessa funktioner har 

bankerna ett stort inflytande på vårt samhälle. 

  

Achua (2008) menar att med de nuvarande bankreformerna i länderna förväntas bankerna 

använda sin ekonomiska makt för bredare sociala mål och för att visa miljöansvar, ha 

höga krav på etiskt beteende, visa professionalism, visa större öppenhet och ansvar i dess 

verksamhet. Goyal & Joshi (2011) skriver att banker försöker lägga upp investeringar 

som främjar samhällets bästa snarare än att generera privat vinst för några. Bankerna 

finner det viktigt att göra vinst men också om att främja människor och miljövård. Goyal 

och Joshi (ibid) förklarar att det är denna trippelprincip som bankerna följer när de 

bestämmer vem som ska få låna pengar och i vilket syfte. Det betyder att banker tar 

hänsyn till social och ekonomisk hållbarhet när de fattar ekonomiska beslut. 

 

Quazi (1999) hävdar att för en lyckad implementering av miljöarbete krävs det att alla 

parter är involverade, även anställda. Om anställda inte är uppdaterade på miljöarbetet 

missas en viktig del för att uppnå effektivitet i CSR-arbetet. Brist på ledarskapsstöd och 

engagemang hos de anställda påverkar genomförandeprocessen negativt. Quazi (1999) 

fortsätter och argumenterar att forskning har visat att flertalet organisationer har 
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svårigheter i att engagera anställda i hållbarhetsarbetet vilket kan bero på bristande 

ledarskap. 

  

Sammanfattningsvis används CSR i banksektorn bland annat för att locka högkvalitativa 

anställda, stärka ryktet och vinna allmänhetens förtroende. Idag tar bankerna ett 

samhällsansvar som en del av den vardagliga verksamheten och måste ta hänsyn till 

hållbarhet i de ekonomiska beslut som fattas. För ett lyckat CSR-arbete krävs det 

engagemang från både chefer och anställda och för att uppnå effektivitet måste alla parter 

vara korrekt uppdaterade om den information som finns. Detta har visat sig vara 

bristfälligt vilket kan leda till en negativ inverkan på implementeringen av CSR i 

organisationen. 

 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Utifrån den teori som redogjorts beträffande CSR har den teoretiska referensramen 

sammanfattats i den modell som visas i figur 2. Modellen grundar sig på referensramens 

utgångspunkter och sammanfattar de huvudpunkter som anses relevanta utifrån varje 

aspekt. Dessa aspekter är intressanta då CSR-arbetet utifrån den ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala delen kan skilja beroende på bank. Vid operationaliseringen av 

de olika aspekterna har vi valt att utgå från fyra utgångspunkter för miljön (Shah, 2011), 

tre utgångspunkter gällande den sociala delen (Vuontisjärvi, 2006; Shen & Jiuhua Zhu, 

2011; Labuschagne et al., 2005) samt två ekonomiska utgångspunkter (Jeucken, 2001). 

 

Figur 2: Sammanfattande modell av teoretisk referensram. Källa: Egen (2018) 
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3.  Metod 

I följande kapitel kommer det vetenskapliga synsättet, forskningsansatsen och 

forskningsstrategin att presenteras, vilka ligger till grund för metodvalen. De olika 

tillvägagångssätten som tillämpats under studiens gång redogörs. Avslutningsvis 

diskuteras metodens trovärdighet, källkritik samt de etiska övervägandena som har 

beaktats under studiens gång.  

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Målet med studien är att bidra med en fördjupad förståelse kring hur banker arbetar med 

CSR internt och om det skiljer sig mellan olika banker. Studien fokuserar på att studera 

respondenter från Länsförsäkringar och Nordea där tonvikten ligger på tolkningen 

respektive förståelsen av kunskapen och uppfattningen av CSR. Studien fokuserar på det 

som förmedlas av respondenterna i syfte att skapa en djupgående helhetsförståelse 

beträffande CSR i bankbranschen. Därav blir hermeneutiken den vetenskapsteoretiska 

tradition som studien utgår från, vilken innebär att forskaren betonar förståelsen och 

tolkningens roll i processen (Widerberg, 2002). Bidraget ska handla om att utöka den 

tolkningsrepertoar som vetenskapen har tillgänglig (Alvehus, 2013). 

 

3.2 Forskningsansats 

Denna studie utgår från en induktiv forskningsansats (Patton, 2015) där avsikten är att 

använda den teoretiska referensramen som stöd för förförståelsen kring CSR inom 

banksektorn. Den befintliga teorin ska inte tillämpas som en generell regel som gäller i 

det aktuella fallet. Vi ska snarare söka förståelse med hjälp av befintlig teori i samband 

med generering av den nya teorin för det enskilda fall vi studerar. Johnston (2014) menar 

att den kvalitativa forskningen vanligtvis utförs med en induktiv forskningsansats och att 

dessa ligger nära förknippade. Därav har dessa utgångspunkter valts för denna studie. 

 

3.3 Forskningsstrategi  

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsstrategi (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2010; Jacobsen, 2002) och har således tolkat och förstått fenomen som studerats 

utifrån respondenternas upplevelser. Kvalitativ forskning ger en fördel till forskaren 

genom möjligheten att bygga ett helhetsperspektiv av fenomenet som ska studeras men 

även att observera utvecklingen av fenomenet över tiden (Fletcher, De Massis & 

Nordqvist, 2016). Studien har för avsikt att fokusera på respondenternas åsikter (Yin, 



 

16 

 

2013; Jacobsen, 2002) och att lägga vikt på att se i vilket sammanhang det förekommer 

för att skapa oss en större bild över det aktuella ämnet som ska studeras. 

 

3.4 Datainsamling  

3.4.1 Val av banker 

I studien har vi valt att använda oss av strategiskt urval (Alvehus, 2013) vilket innebär att 

respondenter som besitter relevant kunskap och erfarenhet har valts ut för att kunna 

besvara frågorna. För att lyckas med studien har två bankkontor i Gävle valts ut. 

Bankkontoren valdes eftersom båda kontoren aktivt arbetar med CSR vilket bekräftats 

genom sekundärdata. De bankkontor som valts ut till studien är Nordea och 

Länsförsäkringar Bank. Dessa banker valdes dels ut på grund av bristande intresse från 

andra banker och dels på grund av att de har olika organisationsstrukturer. 

Länsförsäkringar är en kundägd organisation medan Nordea är ett aktiebolag 

(Länsförsäkringar, 2017; Nordea, 2017). Ytterligare en skillnad mellan de två kontoren 

är att Nordea är en renodlad bank medan Länsförsäkringar till stor del erbjuder 

försäkringar men också ganska nyligen har börjat erbjuda banktjänster. Nordea och 

Länsförsäkringar skiljer sig också åt när det kommer till organisationernas lokalisering, 

Nordea är rikstäckande och har huvudkontor i Stockholm medan Länsförsäkringar täcker 

Gävleborg och har huvudkontor i Gävle.  Länsförsäkringar finns på andra platser i 

Sverige också men har då andra huvudkontor. Länsförsäkringar Gävleborg är inte 

rikstäckande och reglerar därför bara kontoren som finns i Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs, 

Hudiksvall, Gävle och Sandviken. 

 

3.4.2 Val av respondenter 

I studien tillämpas ett målstyrt urval för att vara säkra på att respondenterna besitter 

relevant kunskap och erfarenhet för att kunna besvara de intervjufrågor som tagits fram 

(Alvehus, 2013). Då intervjufrågorna relaterar till syfte och forskningsfrågor har personer 

med relevant kunskap valts ut, nämligen chefer och anställda på de bankkontor som är 

aktuella för studien. Detta för att få en förståelse för hur väl de anställda är informerade 

om företagets CSR-aktiviteter. 

 

3.4.3 Primärdata 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer där en framtagen intervjuguide inte strikt 

har följts men där frågornas ordningsföljd och formuleringar inte heller har valts fritt utan 



 

17 

 

följt olika teman (Christensen et al., 2010). För intervjuerna valdes respondenter ut för att 

säkerställa att informationen är anpassad till undersökningens problem och för att 

säkerställa att den är aktuell. (Christensen et al., 2010, Eriksson & Wiedershielm-Paul, 

2014). Den semistrukturerade intervjumetoden användes för att kunna ställa följdfrågor 

om något som respondenterna svarade var oklart eller om det behövdes mer information 

om någon del där respondenterna inte svarade tillräckligt för den senare analysen. 

Följdfrågorna varierade beroende på dels vilken befattning respondenten hade och dels 

beroende på hur svaren från respondenterna formulerades. Vissa respondenter besvarade 

några frågor tidigt i intervjun vilket ledde till att ordningen i intervjuguiden kom att kastas 

om. Samtliga intervjuer genomfördes på Nordeas eller Länsförsäkringars kontor. Att 

använda semistrukturerade intervjuer låg också till grund för att materialet inte skulle bli 

allt för tungt och för att det vid analysen skulle underlätta jämförelsen av svaren från de 

olika respondenterna.   

 

3.4.4 Sekundärdata 

Den sekundärdata som har använts i studien är källor från olika databaser, hemsidor och 

hållbarhetsrapporter (Christensen et al., 2010). Databaserna som har använts i studien är 

bland annat Google Scholar, Discovery, Emerald Insight och Högskolan i Gävles egen 

databas. De sökord som användes för att finna lämpliga artiklar är bland annat olika 

kombinationer av de engelska orden hållbarhet, CSR, CSR-arbete internt, Socialt, miljö, 

ekonomiskt. Från respektive banks hemsida har information om organisationen, bland 

annat organisationsstrukturen samt hållbarhetsrapporter hämtats. Hållbarhetsrapporterna 

har använts för att jämföra de centrala riktlinjerna mot vad respondenterna på de lokala 

kontoren uppgav. Sekundärdata har använts i vår studie för att utforma 

problemdiskussionen, sammanställa den teoretiska referensramen och för att samla 

information om bankerna som ska intervjuas.  Sekundärdata är empiriskt material som 

skapats för en annan undersökning, men som kan användas i den aktuella undersökningen 

(Alvehus, 2013; Christensen et al., 2010). 

 

3.4.5 Semistrukturerade intervjuer 

För studien samlades primärdata in genom semistrukturerade intervjuer vilket Bryman 

och Bell (2013) förklarar genom att forskaren använder sig av ett antal olika teman, en så 

kallad intervjuguide men att respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Semistrukturerade intervjuer ansågs bäst lämpad för studien då många respondenter 
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svarade på en del frågor innan frågan hade ställts vilket gjorde att frågeföljden i 

intervjuguiden inte följdes helt. Metoden ansågs också vara lämplig då forskarna får frihet 

i att lägga till följdfrågor vid oklarheter vilket ger en chans till en fördjupad förståelse för 

respondenternas svar (Bryman & Bell, 2013). Detta anses vara den metod som var bäst 

lämpad för studien på grund av att den är flexibel vilket ger respondenterna frihet att tolka 

och besvara frågorna utifrån sitt perspektiv (Brinkmann & Kvale, 2015). Genom denna 

metod av datainsamling kunde ytterligare frågor ställas, vilka var kopplade till tidigare 

svar för att få en djupare förståelse. Intervjuerna genomfördes med totalt tio personer som 

arbetar på två olika bankkontor i Gävle. 

 

För att motverka skevhet och anpassade svar i studien utlovades anonymitet till alla 

respondenter i förhoppning att erhålla så sanningsenliga svar som möjligt (Yin, 

2015).  Anonymiseringen genomfördes genom att tillämpa koder i studien. I tabell 1 

framgår de intervjuer som genomförts, antalet respondenter och vilken bank de tillhör, 

vidare framgår även den intervjuform som har tillämpats. Anledningen till att det är fyra 

respondenter från Nordea och sex respondenter från Länsförsäkringar beror bland annat 

på bristande intresse hos respondenterna och kort tidsram för arbetet. 

 

 

Respondenter  

 

 

Bank 

 

Kommunikationstyp 

Respondent 1 

 

Nordea Personlig intervju 

Respondent 2  

 

Nordea Personlig intervju 

Respondent 3 

 

Nordea Personlig intervju 

Respondent 4 

 

Nordea Personlig intervju 

Respondent 5 

 

Länsförsäkringar Personlig intervju 

Respondent 6 

 

Länsförsäkringar Personlig intervju 

Respondent 7 

 

Länsförsäkringar Personlig intervju 

Respondent 8 

 

Länsförsäkringar  Personlig intervju 

Respondent 9 

 

Länsförsäkringar Personlig intervju 

Respondent 10 

 

Länsförsäkringar Personlig intervju 
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Tabell 1: Kodning av studiens respondenter och kommunikationstyp. Källa: Egen 

(2018) 

 

 

3.4.6 Transkribering 

För att få en så noggrann bild som möjligt av respondenternas svar gjordes 

transkriberingar av intervjuerna (Eriksson & Wiederhiem-Paul, 2014). Transkriberingen 

var den första delen av analysen (Alvehus, 2013; Frostling-Henningsson, 2017). Inför 

varje intervju tillfrågades respondenten om tillstånd för inspelning av respondentens svar 

för att få en möjlig chans att återspegla svaren så korrekt som möjligt. Detta godkändes 

av nästan alla respondenter. Vid de fall där respondenterna inte godkände inspelning 

skedde intervjun ändå men då utan inspelning. Enligt Bryman och Bell (2013) bör 

intervjun genomföras trots att respondenten är osäker på att bli inspelad eftersom 

sannolikheten är stor att man får relevant och viktig information. På grund av detta 

genomfördes intervjuerna trots att respondenterna inte ville bli inspelade. När så var fallet 

transkriberades materialet direkt på plats genom anteckningar och säkerställande att rätt 

argument och information fångades upp. 

 

3.5 Källkritik 

I studien har tillförlitligheten i sekundärdata bedömts och undersökts för att minska risken 

för att de data som använts har varit snedvriden eller haft felaktig information 

(Christensen et al., 2010). För att få tillförlitligt material har ursprungskällan använts för 

att säkerställa att information om insamlingsprocess, definition av begrepp samt 

urvalsmetod har varit korrekt (Christensen et al., 2010). I studien har källor granskats 

kritiskt för att säkerställa att de bygger på tillförlitliga uppgifter, för att se vad som är 

fakta och vad som är värderingar samt om det finns kopplingar till några intressegrupper 

som legat till grund för att viss information lyfts fram och annan information utelämnats 

(Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2014). Studien bygger på källor som anses vara 

trovärdiga och som har ett relevant syfte. Begränsningar har gjorts i användandet av 

internetkällor på grund av att de kan vara dåligt uppdaterade eller svåra att förlita sig på 

då det sällan går att hitta den ursprungliga källan. Genom detta anser vi att studien är 

tillförlitligt med hänsyn till de begränsningar som finns. 
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3.6 Analysmetod 

På grund av att fokus ligger på helheten och det undersökta sammanhanget utgår studien 

från en kvalitativ analys (Christensen et al., 2010). Studien innehåller tre steg, vilka är 

reduktion, strukturering och visualisering (ibid). Reduktion uppnås genom att 

intervjuerna sammanfattas och kodas. Kodningen av materialet skedde med utgångspunkt 

från syftet, forskningsfrågorna och den teoretiska referensramen för att hitta teman i 

intervjuerna och för att underlätta struktureringen av empirin. Detta gjordes genom att 

lyssna igenom materialet, skriva ner det och undersöka om det fanns några gemensamma 

nämnare såsom miljöpolicys eller friskvårdsbidrag.  

 

Strukturprocessen är den del av studien som styrs av den teoretiska referensramen (ibid). 

Här länkades materialet från intervjuerna samman med tidigare forskning och teori för att 

undersöka hur verkligheten ser ut jämfört med vad forskare tidigare har antytt. Under 

visualiseringsprocessen omvandlas den reducerade texten till kortfattade och 

strukturerade sammanfattningar för att forskaren ska få en tydligare bild (ibid). Under 

denna process jämfördes och analyserades svaren för att till sist komma fram till en 

slutsats. 

 

3.7 Kvalitetskriterier 

Ett grundläggande kvalitetskriterium för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning är 

trovärdigheten. Detta kvalitetskriterium delas upp i fyra delkriterier vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). Dessa 

kommer att användas som utgångspunkt för att utvärdera och bedöma kvaliteten på vår 

studie. 

  

För att uppnå tillförlitlighet i studien läggs stor vikt i att redovisa varje steg noggrant 

(Christensen et al., 2010). Största försiktighet har vidtagits för att minska risken att dra 

förhastade slutsatser eller vinklingar av resultatet. Argumenten som framförs är 

uppbyggda av relevanta artiklar vilka är noggrant utvalda och relevanta för studiens syfte 

(Fejes & Thornberg, 2016). Sökord som Hållbarhet, CSR, CSR-arbete internt, Socialt, 

miljö, ekonomiskt användes för att hitta artiklar där många slutligen sållades bort så de 

inte innehöll rätt material för studien. Alla artiklar är peer reviewed vilket ökar artiklarnas 

trovärdighet. Så långt det har gått har också ursprungskällan till artiklar använts för att 

försäkra att de är korrekt citerade. Studien ska också vara trovärdig och strukturen som 
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uppvisas behöver vara fullständig och informationsrik så att den som studerar resultaten 

kan bedöma i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra fall eller enheter 

(Christensen et al., 2010). Kriteriet om tillförlitlighet har uppnåtts genom att varje steg i 

insamlingen av data i detalj har redovisats varför det inte ska finnas några oklarheter i 

detta. Kriteriet har också uppfyllts genom att följa en tydlig struktur och genom att 

tydliggöra all för arbetet relevant information.  

 

Genom en korrekt utförd forskningsprocess och resultat som stämmer överens med 

respondenternas upplevelser kommer kvalitetskriteriet pålitlighet att uppnås (Ely, 1993). 

Forskningen har grundats i etiska principer gällande hur fakta samlas och analyseras och 

hur ens egna antaganden och slutsatser kontrolleras. Enligt Bryman och Bell (2013) 

säkerställs detta kriterium genom att en fullständig och tillgänglig redogörelse skapas av 

forskningsprocessen. För att uppfylla detta har vi tydligt redogjort för 

problemformuleringen, val av metod, val av undersökningspersoner samt beslut angående 

analys av insamlad data. I och med detta har kvalitetskriteriet pålitlighet uppfyllts. 

 

Vid konfirmering har forskaren agerat i god tro och inte låtit den teoretiska inriktningen 

påverka slutsatsen (Trost, 2010). Enligt Bryman och Bell (2013) är det även viktigt att 

forskarens personliga värderingar påverkar utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning. Detta kommer att uppnås i studien genom att inte läsa mellan raderna och 

undvika övertolkning av materialet. 

 

3.8 Metodkritik  

Som förklarats tidigare bygger studien på en kvalitativ forskningsansats. Att använda 

kvalitativ forskningsansats har vissa fördelar men också en del nackdelar vilka är viktiga 

att belysa. Bryman och Bell (2013) nämner att tidsaspekten är en nackdel vid kvalitativa 

studier och det belyses också att kvalitativ forskningsmetod är tidskrävande när det gäller 

genomförande och transkribering av intervjuer. Detta har fått begränsade intervjuer som 

följd vilket leder till minskad generaliserbarhet. Ytterligare en nackdel som Jacobsen 

(2002) skriver om är att det kan vara problematiskt att generalisera resultatet. Detta 

kommer dock inte påverka studien då målet inte är att generalisera. Att endast välja två 

banker till vår studie gör studien icke generaliserbar till vårt syfte och representerar inte 

hela Sverige. Anledningen till att endast två banker ingår i studien beror på bristande 

intresse hos övriga banker och på tidsbrist hos författarna till studien.  
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Att använda respondenter som inte fullt ut jobbar med CSR kan vara en bidragande faktor 

till att resultatet inte stämmer helt. Då anställda på en bank inte är fullt medvetna om vilka 

CSR-aktiviteter som företaget arbetar med kan detta bidragit till skevhet i studien. 

Respondenterna fick inte tillgång till frågorna i förväg vilket innebär att de inte kunde 

undersöka sitt företags CSR-aktiviteter och därav kan det bidra till att relevanta CSR-

aktiviteter inte har nämnts under intervjuerna. 

 

I och med att det är forskaren som tolkar kan det finnas risk för att denne blir kritiserad 

för att inte vara objektiv (Bryman & Bell, 2013). För att minska risken för detta kommer 

forskningsmetoderna som använts i studien att noga beskrivas och tydliggöras för att 

minska risken för oklarheter oavsett vem som läser.   

  

3.9 Etik 

Flick (2007) hävdar att det finns en del olika kvalitetskrav för att göra undersökningar 

som är etiskt lämpliga och förklarar att de kan vara svårt att formulera vad som anses 

etiskt korrekt inom kvalitativa studier eftersom denna typ av forskning kan komma nära 

individens privatliv. De etiska kvalitetskrav som denna studie har tagit i beaktning är 

samtycke, konfidentialitet och anonymitet. Vid varje enskild intervju har respondenterna 

informerats om syftet med intervjun och en kort beskrivning av studien har givits. Denna 

information har givits för ett muntligt samtycke från respondenterna för att de ska ha en 

möjlighet för samtycke eller en möjlighet till att avstå intervjun (Flick, 2007). 

  

Konfidentialitetskravet (Patton, 2015) har uppnåtts genom att varken respondenternas 

namn, eller annan information avslöjats. Genom anonymitetskravet (Flick, 2007) bevaras 

respondenternas identitet. Med andra ord innebär konfidentialitets- och 

anonymitetskravet att uppgifter om respondenterna ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. För 

att uppnå konfidentialitets- och anonymitetskravet har respondenternas identitet inte 

avslöjats för obehörig part varför respondenterna benämnts med siffrorna 1 till 10 i empiri 

och analys och materialet från intervjuerna har inte visats för någon oberörd part. Den 

information som dock är nödvändig att avslöja är på vilken arbetsplats respondenten 

arbetar på. Detta är nödvändigt för att senare kunna föra en lämplig diskussion och för att 

komma fram till en slutsats. Bryman och Bell (2013) menar att studien bör finnas 



 

23 

 

tillgänglig för alla deltagande parter varför studien i sin helhet kommer att skickas till var 

och en av respondenterna.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras empirin som insamlades under de tio semistrukturerade 

intervjuerna samt information från respektive banks hemsida. Empirin är uppdelad i två 

avsnitt, ett för vardera bank som börjar med en kort beskrivning av organisationen och 

dess struktur som följs av en redogörelse från intervjuerna samt hållbarhetsrapporterna. 

 

4.1  Nordea 

Nordea är en fullservicebank som är verksam i 17 länder och är den största 

finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. Deras 200 år i verksamheten 

har lett till att de är en av de största bankerna i Europa (Nordea, 2018). Nordea är 

verksamma inom fyra affärsområden vilka är personal banking, commercial and business 

banking, wholesale banking och wealth management. Detta innebär att Nordea riktar in 

sig på både privatkunder, företagskunder och institutionella kunder (Nordea, 2018). 

Styrning och kontroll av Nordea fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och VD i enlighet 

med reglerna i det externa ramverket, bolagsordningen och de interna instruktioner som 

fastställts av styrelsen. Bild 1 visar sammanfattat hur styrning och kontroll är organiserad 

i Nordea. 

 

 
Bild 1: Styrning och kontroll i Nordea. Källa: Nordea (2018). 

 

4.1.1 Uppfattning om CSR 

Under intervjuerna med respondenterna från Nordea belystes att alla respondenter anser 

att CSR är viktigt att arbeta med inom banken. Respondenterna påpekade att banker har 

ett visst ansvar som de behöver ta i samhället. Angående CSR-arbetet i organisationen 

tyckte respondenterna på Nordea att det är något som ska tas i beaktning i allt som görs 

och att det är en självklarhet i dagens läge. När respondenterna pratade om vilken 
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uppfattning de har av CSR kunde en röd tråd urskiljas vilken var att de nämnde 

hållbarhetsarbetet i det stora hela. Respondenterna var alla överens om att CSR och 

hållbarhet är viktigt för att banken ska ta sitt ansvar gentemot samhället. Respondent 

3 nämnde att det är viktigt för banker att ta sitt ansvar på grund av den stora roll som 

organisationerna har i samhället. 

 

Under intervjuerna fick respondenterna även svara på vilket CSR-område de ansåg var 

viktigast och där var nästan alla respondenterna (Respondent 1, 2 & 4) överens om att 

alla tre var lika viktiga för banken att arbeta med. Respondent 1 antydde att det var svårt 

att sätta ett område före något annat och menade att de anställda är lika viktiga som miljön 

och hållbara investeringar. Respondent 3 ansåg att om något skulle sättas före något annat 

var det ekonomin som var viktigast; “Bankerna står för att det ska finnas ett finansiellt 

system som ska fungera” men påpekade också att Nordea arbetar aktivt med ett 

samhällsansvar genom exempelvis “Ekonomi-Pejl” som handlar om att Nordea hjälper 

ungdomar att få ordning på sin privatekonomi (Nordea, 2018). 

 

4.1.2 Miljöaspekten 

Enligt Nordeas hållbarhetsrapport (Nordea, 2017) arbetar företaget för att integrera 

hållbarhet i deras kärnverksamhet men respondenterna syftade till att de inte har kommit 

så långt än. Flera respondenter (Respondent 2, 3 & 4) var osäkra på om Nordea har 

integrerat miljö tänk som ett kärnvärde medan Respondent 1 ansåg att miljö var integrerat 

som ett kärnvärde då hållbarhet finns med i Nordeas vision. Det påpekades dock att 

arbetet för miljön är något som tas för givet och att det görs utan större eftertanke trots att 

det inte står skrivet någonstans. Under intervjuerna märktes det tydligt att de arbetar aktivt 

utifrån ett miljötänk då Nordea har implementerat miljöpolicys centralt men att dokument 

som reglerar enbart Gävlekontoret saknas. 

 

Den centrala miljöpolicyn regleras centralt och alla Nordeakontor följer denna policy. 

Dock bildades en uppfattning om att det var svårt för de anställda inom banken att hitta 

dessa styrdokument. Respondent 3 förklarade att “Det är ingenting som pratas om eller 

är synligt på kontoret … Jag tror inte alla vet om att det finns ett dokument”. Samtliga 

respondenter är medvetna om bankens påverkan på samhället och miljön och de allra 

flesta lägger vikt på att tänka på miljön i det vardagliga arbetet. Respondent 2 nämnde att 

kontoret arbetar proaktivt för att minska påverkan på miljön i det dagliga arbetet. 
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I hållbarhetsrapporten (Nordea, 2017) nämns det att Nordea strävar efter att reducera 

utsläppen som genereras från den direkta verksamheten. De pågående aktiviteterna för att 

minska utsläppen är nya reseriktlinjer, utskriftspolicys, avfallshantering, digitala 

teckningar och en minskning i pappersdokumentation som skickas till kunderna. 

Respondenterna på Nordeakontoret förklarade att ett källsorteringssystem används som 

en del av miljöarbetet för att påminna de anställda om miljötänket. Respondent 1 

förklarade att “Jag tror att vi tänker till när vi komposterar och inte slänger batterier i 

papperskorgen utan åker iväg med dem separat”. Detta sätt att tänka genomsyrade 

respondenternas svar angående miljöarbetet. Även pappersförbrukningen var något 

Nordea försökte minska för att miljöpåverkan ska bli lägre på det lokala kontoret. 

  

Respondent 3 nämnde att ”Vi jobbar mycket med CleanDesk, man ska inte ha så mycket 

papper på bordet utan använda sig av digitala PostIt istället för vanliga gula”. Nordea 

arbetar också med digital signering och scanner för att minska förbrukningen av papper. 

Respondenterna förklarade att alla anställda försöker minska pappersanvändandet på alla 

områden, både när det gäller i sitt egna arbete men även ut till kunderna. Detta lyckas de 

med på grund av digitaliseringen, nuförtiden kan mycket av bankens arbete ske digitalt. 

Respondent 1 argumenterade för att det är viktigt att ha ett miljötänk för att vara en 

attraktiv arbetsgivare i framtidens miljömedvetna samhälle.  

 

4.1.3 Sociala aspekten  

I arbetsrelaterade frågor följer Nordea lokal lagstiftning och regler och de har 

säkerhetspolicys och rutiner på plats, bland annat policys för yrkesvård, arbetsmiljö och 

arbetsrelaterad stress (Nordea, 2017). I hållbarhetsrapporten (Nordea, 2017) står det att 

det är viktigt för Nordea som arbetsgivare att se till de anställdas välmående och under 

intervjuerna med respondenterna märktes det att detta var viktigt. Nordea erbjuder 

friskvårdsbidrag till de anställda som en hälsoförmån. 

  

Under intervjuerna nämnde respondent 1, 3 och 4 att kontoret använder en 

enkätundersökning som heter Well-being för att ta reda på hur de anställda mår. Denna 

enkät görs en gång om året och enligt respondenterna behandlar denna enkät både tiden 

på jobbet, hur stressnivån är, klimatet på kontoret men även fritiden och om det finns en 

balans mellan fritid och jobb. Respondent 1 och 4 nämnde att om det skulle vara någon 
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som exempelvis upplever att det är hög stress på arbetsplatsen erbjuds denne hjälp med 

detta omedelbart. Nordea arbetar även med coachsamtal där medarbetarna sitter en och 

en med chefen och respondenterna förklarade att de under dessa samtal kan lyfta saker 

som hänt och hur de mår. 

 

När det gäller utbildning av de anställda arbetar Nordea mycket med E-learning och 

digitala utbildningar samt gruppdiskussioner och klassrumsutbildningar för att utveckla 

sin personal (Nordea, 2017). Respondenterna nämnde att det är viktigt med utbildningar 

i denna bransch då den är föränderlig med mycket nya lagar och regler. Utbildningar sker 

kontinuerligt och då mestadels via E-learning och inte speciellt mycket genom 

klassrumsutbildningar vilket många av respondenterna saknade “De som har jobbat länge 

pratar mycket om att man förut fick åka iväg på utbildningar och få ta del av andras 

erfarenheter och skapa kontaktnät internt” (Respondent 3). Respondenterna från Nordea 

tycker att det är bra med E-learning och menar att det är både tids- och kostnadseffektivt. 

 

Enligt hållbarhetsrapporten (Nordea, 2017) finns det en överbalans av kvinnor i den lägre 

delen av hierarkin, några steg upp i hierarkin är det hyfsat jämställt och på toppen finns 

det en överbalans av män. Under intervjuerna med respondenterna från Nordea nämndes 

det att de arbetar för att nå jämställdhet på kontoret och att det eftersträvar mångfald. 

Respondent 1 och 4 nämnde att det är viktigt att det är blandat mellan åldrar, kön och 

etnicitet på kontoret och antydde att det är positivt för arbetsmiljön eftersom olika 

personer bidrar med olika erfarenheter och kompetenser. Några respondenter nämnde att 

det för några år sedan inte var speciellt jämställt mellan män och kvinnor men detta verkar 

de ha kommit långt med på kontoret i dagens läge.   

 

4.1.4 Ekonomiska aspekten 

I hållbarhetsrapporten (Nordea, 2017) argumenteras det för att ansvarsfull 

investeringspolitik förbinder Nordea att kontrollera deras aktivt hanterade fonder. Detta 

görs för att säkerställa att de inte inkluderar företag som har brutit mot internationella 

normer om miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder eller affärsetik. Nordea 

granskar investeringarna i fonderna två gånger per år för att de ska fortsätta att uppfylla 

kriterierna för inkludering. Hållbara investeringar var något som alla respondenter var 

överens om var en viktig del i hållbarhetsarbetet. Hållbara investeringar är något som 

växer kraftigt och respondent 1 nämnde att det är viktigt som en aktör på finansmarknaden 
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att ta hänsyn till det. Respondenten antydde också att det är viktigt att Nordea visar att de 

arbetar med hållbara investeringar på ett bra sätt. Respondenterna nämnde att 

hållbarhetsaspekter är något som de tar hänsyn till vid investeringar. Respondent 3 

menade; “Alla våra fonder följer ett ESG tänk. Så inga av våra investeringar placerar 

några större delar i vapentillverkning, tobak, pornografi eller sådana saker”. 

  

För att kontrollera att bankens investeringar är hållbara arbetar Nordea med kontrollanter 

för att säkerställa att inget oetiskt sker. Det finns personer som åker ut till företagen runt 

om i världen och kontrollerar att pengarna inte investeras i företag som inte har bra 

arbetsförhållanden. Om det visar sig att arbetsförhållandena är dåliga eller något oetiskt 

eller icke hållbart sker i företagen har det, enligt respondenterna, hänt att kapital har 

dragits in. Nordea arbetar med olika Starsfonder som aktivt försöker placera i företag som 

agerar ansvarsfullt i stället för att exkludera företag som inte gör det (Nordea, 2018). 

  

Angående vinstmaximering nämnde respondent 1 att det kan bli en intressekonflikt 

mellan hållbarhet och vinstmaximering men att det ena inte behöver utesluta det andra. 

Trots att Nordea är ett aktiebolag var respondenterna överens om att kunden är det som 

är viktigast. Enligt respondent 3 fokuserar inte Nordea särskilt mycket på intäkter utan 

kunden ligger i fokus och menade att “Man ska rekommendera kunden det som passar 

kunden. Det handlar inte om att den här produkten ska du ha för den tjänar vi mest på.”. 

Enligt respondenterna finns det andra parametrar som tas hänsyn till än att tjäna pengar 

vilka bland annat är kundens inställning till priset, avkastningen och hur aktiv denne vill 

vara i investeringar och/eller ställningstaganden. Däremot försöker de alltid ha 

hållbarheten i åtanke.  

 

4.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis arbetar Nordea aktivt med alla aspekter av CSR. De har en central 

miljöpolicy och de arbetar proaktivt med att minska sin miljöpåverkan genom både 

användning av teknologi men också genom källsortering. Nordea har inte integrerat miljö 

som ett kärnvärde men respondenterna var alla medvetna om bankens påverkan på miljön 

och arbetade utifrån ett miljötänk. När det gäller den sociala aspekten är Nordea mån om 

personalens hälsa och välmående och erbjuder både friskvårdsbidrag och 

medarbetarsamtal. Enkätundersökningar genomförs årligen för att ta reda på om det finns 

en balans mellan fritid och jobb samt om de anställda mår bra. 
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Inom den sociala aspekten finns också utbildning som en punkt och för att underhålla de 

anställdas olika kompetenser utbildas de kontinuerligt. Detta sker främst via E-learning 

och andra digitala utbildningsforum. Nordea eftersträvar jämlikhet och mångfald på 

kontoret vilket de, enligt respondenterna har kommit långt med. Hållbarhetsaspekter är 

något Nordea tar hänsyn till vid investeringar och de använder kontrollanter som besöker 

företagen och ser till att inget oetiskt eller icke hållbart sker. Dessa kontrollanter försöker 

påverka företag med kapital för att få dem att arbeta mer hållbart utifrån alla aspekter. 

Angående vinstmaximeringen anser Nordea att de kan bli en intressekonflikt eftersom de 

har aktieägare som vill ha del av vinsten men respondenterna påpekar att det viktigaste är 

att kunden blir nöjd. 

 

4.2 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar Gävleborg är ett kundägt, lokalt och självständigt försäkringsbolag 

inom länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringsgruppen består av 23 olika länsbolag som 

tillsammans äger Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Bank ägs i sin tur till 

100 % av LFAB (Länsförsäkringar, 2018). Att Länsförsäkringar är kundägda innebär att 

kunderna kan få ta del av vinsten i form av återbäring men oftast går överskottet till 

samhället i form av engagemang i till exempel idrottsföreningar. Återbäringen beslutas 

av fullmäktige på bolagsstämman vilket innebär att kunderna tar det slutgiltiga beslutet 

(Länsförsäkringar, 2018). Bild 2 illustrerar Länsförsäkringars organisationsstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Struktur av Länsförsäkringsgruppen. Källa: Länsförsäkringar (2018). 
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4.2.1 Uppfattning om CSR 

Respondenterna från Länsförsäkringar nämnde alla att CSR är något som är viktigt för 

banken att arbeta med och att det är något som de tar hänsyn till i det dagliga arbetet. CSR 

och hållbarhet är något som Länsförsäkringar kopplar till ansvaret för närområdet. 

Respondenterna nämnde även att hållbarhet är en del av Länsförsäkringars vision; “Ett 

tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt.”. Det märktes tydligt att närområdet 

och Gävleborg är viktigt för Länsförsäkringar och detta kopplade respondenterna till att 

bolaget är kundägt och skiljer sig från ett vanligt aktiebolag och att de vill ge tillbaka 

mycket till kunderna genom sitt sociala ansvar. 

  

Under intervjuerna fick respondenterna chansen att svara på vilket CSR-område som 

ansågs viktigast för banken att arbeta med och i denna fråga fanns det en del spridda 

meningar. Transparens och ansvarsfullhet ansågs viktigt i den finansiella delen och 

ekonomin sågs som en central del i hållbarhetsarbetet. Dock nämnde majoriteten av 

respondenterna (Respondent 6, 7, 8 & 10) samhällsansvaret och det sociala ansvaret som 

den viktigaste aspekten. När det kom till samhällsansvaret nämnde många av 

respondenterna att de arbetar för barn och ungdomar genom exempelvis En Bra Start, 

som är ett initiativ där Länsförsäkringar stöttar föreningsliv, eldsjälar, ledare och lärare 

att skapa aktiviteter för barn och ungdomar, men även genom att erbjuda praktikplatser 

(Länsförsäkringar, 2018). Angående praktikplatserna skriver Länsförsäkringar på 

hemsidan att “En praktikplats ger ungdomar värdefull erfarenhet och en första rad på 

sitt CV som de tar med sig vidare i livet.” (Länsförsäkringar, 2017). Detta var något som 

respondenterna var mycket stolta över. 

 

4.2.2 Miljöaspekten 

Enligt Länsförsäkringars hållbarhetsrapport (Länsförsäkringar, 2017) är koncernens 

direkta miljöpåverkan relativt begränsad och består främst av tjänsteresor, uppvärmning 

och el i kontorslokaler samt pappersutskrifter. I hållbarhetsrapporten (Länsförsäkringar, 

2017) nämns det även att hållbarhetspolicy och ägarpolicy ligger till grund för 

Länsförsäkringar AB:s arbete med klimat och miljöarbete. Enligt respondenterna har 

Länsförsäkringar miljöpolicy, uppförandekod och styrande dokument gällande 

investeringskrav och inköpsrutiner. Många av respondenterna nämnde att 

Länsförsäkringar är ett miljöcertifierat bolag, bland annat sa respondent 7 under intervjun 
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att “Vi har miljömål, ett miljöledningssystem och miljösamordnare så vi jobbar med 

sådana frågor.”. Alla respondenterna är medvetna om bankens miljöpåverkan på 

samhället och nämnde att det är viktigt att arbeta aktivt för att minska påverkan. Det 

bildades en uppfattning under intervjuerna att det kan vara svårt att som anställd veta om 

dessa, då många respondenter funderade och tvekade på svaret. Andra respondenter sade 

även att de vet att det finns styrdokument men att de inte riktigt visste vart dessa finns. 

  

För att minska miljöpåverkan använder Länsförsäkringar ett källsorteringssystem och 

respondent 6 och 10 nämnde att hållbarhet är något som det pratas om alla dagar i veckan. 

För att hålla ordning på källsorteringen nämnde en respondent att det skickas ut mejl till 

alla anställda om källsorteringen inte utförs korrekt för att påminna om att det är viktigt 

att sköta detta. Ett annat sätt för att minska miljöpåverkan nämnde respondent 1 var 

minskningen av pappersförbrukningen. Utvecklingen av digitala tjänster leder till färre 

pappersutskick till kunder vilket minskar miljöpåverkan samtidigt som informationen blir 

mer tillgänglig för kunderna (Länsförsäkringar, 2017). På Länsförsäkringar används 

bland annat ett system som kallas OneNote för att minska pappersanvändandet. 

Länsförsäkringar följer med i utvecklingen av teknologin och använder digitala system 

för att till exempel signera dokument. Att hållbarhet och framtiden är viktig märktes 

genom respondent 6’s argument “Vi är den första generationen som kan bekämpa 

fattigdomen och den sista som kan göra något åt klimatförändringen.”. 

  

Länsförsäkringar ABs kontorsfastigheter är miljöklassade som lågenergiförbrukande och 

utformade för att bidra till människors hälsa och miljö i enlighet med Miljöklassad 

byggnad och Green Building. Elen som används i fastigheterna är förnybar och fjärrvärme 

används för uppvärmning (Länsförsäkringar, 2017). Att byggnaden som Gävlekontoret 

håller till i är miljöcertifierad var något som alla respondenter nämnde. Länsförsäkringar 

har inte integrerat miljötänk som ett kärnvärde i organisationen men respondent 7 

berättade att de arbetar med ledord som engagemang och respekt och menar att “...respekt 

omfattar mycket, både respekt för miljön och vår omvärld”. Trots att miljötänk inte är 

integrerat som ett kärnvärde var respondenterna noga med att påpeka att de arbetar aktivt 

utifrån detta och respondent 6 och 10 nämnde att hållbarhet är en del av deras vision och 

på så sätt finns det med i det vardagliga arbetet. Respondent 10 antydde att det inte görs 

några större utbildningssatsningar utan att hela bolaget snarare agerar i miljöandan. 
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4.2.3 Sociala aspekten  

För att vara en attraktiv arbetsgivare anses mångfald, kompetensutveckling, hälsa och 

arbetsmiljö viktigt att arbeta med (Länsförsäkringar, 2017). Respondent 7 och 10 från 

Länsförsäkringar anser att de anställdas psykologiska och fysiologiska välmående är 

något som tas på stort allvar. En gång om året genomförs NMI- enkäter (Nöjd 

medarbetarindex) vilken har till syfte att kontrollera hur medarbetarna mår utifrån ett 

flertal aspekter. Respondent 8 och 9 nämnde även att det vid sjukdom eller skada är lätt 

att få hjälp för att snabbt komma på bättringsvägen. Länsförsäkringar erbjuder 

friskvårdsbidrag till de anställda och respondenterna nämnde även förebyggande 

hälsovård. Länsförsäkringar är just nu i uppstarten av ett hälsoförebyggande program som 

ska testas under ett år; “Där kan man få hjälp om man har problem med att sova, 

utbrändhet eller motion” (Respondent 6). Länsförsäkringar arbetar med coachsamtal för 

att stämma av hur personalen mår och respondenterna nämnde att detta görs varannan 

vecka. Coachsamtalen används för att förtydliga måluppfyllelsen och för att se vart den 

anställde ligger till men även för att stämma av om någon behöver hjälp med något. 

  

När det gäller utbildning av de anställda arbetar Länsförsäkringar mycket med “learning 

by doing” men också mycket med E-learning och digitala utbildningar för att utveckla 

personalen. Organisationen arbetar efter en så kallad 70-20-10 modell som innebär; “70% 

av lärandet sker i vardagen där du är, genom medlyssning och genom att göra. 20% sker 

lite mer uppstyrt genom coachningssamtal och handledning. 10% är traditionella E-

utbildningar eller klassrumssittningar” (Respondent 10). Respondent 7, 9 och 10 nämnde 

att det är kostnadseffektivt att använda E-learning och att det har underlättat i bankens 

ständigt föränderliga bransch. I bankbranschen är regelefterlevnad och lagar viktigt och 

därför är utbildningar något som sker kontinuerligt och alla respondenter påpekade att de 

med jämna mellanrum får utbildningar inom bland annat lagefterlevnad, sekretess och 

andra bankutbildningar. Enligt hållbarhetsrapporten (Länsförsäkringar, 2017) ska alla 

anställda årligen genomgå utbildningar inom uppförandekod för medarbetare, säkerhet 

och hållbarhet. 

 

I hållbarhetsrapporten (Länsförsäkringar, 2017) skrivs det att oliktänkandet är en 

framgångsfaktor för bland annat lärande och stärkt konkurrenskraft. Under intervjuerna 

med respondenterna från Länsförsäkringar nämndes det att kontoret strävar efter 

mångfald och jämställdhet. Respondenterna 7, 9 och 10 nämnde att kontoret har kommit 
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ganska långt när det gäller fördelningen mellan könen på kontoren och den är ungefär 

hälften män och hälften kvinnor i dagsläget. Länsförsäkringar arbetar med jämställdhet 

som en del av vardagen och respondenterna nämnde att de satsar på integration genom 

praktikanter och sommarjobbare. I hållbarhetsrapporten (Länsförsäkringar, 2017) hävdas 

det att det vid rekrytering finns en målsättning om en jämnare könsfördelning i 

arbetsgrupper och inom olika chefsbefattningar. Alla respondenterna påtalade även de 

vikten av mångfald i rekryteringsprocessen och respondent 10 nämnde att det är positivt 

att kunna flera språk än bara svenska och engelska. 

 

4.2.4 Ekonomiska aspekten  

Enligt hållbarhetsrapporten (Länsförsäkringar, 2017) har Länsförsäkringar minskat 

risken i investeringarna genom gallring av bolag som kopplats till utvinning och 

förbränning av kol. Länsförsäkringar AB investerar i bolag som följer de internationella 

konventioner som Sverige har skrivit under inom mänskliga rättigheter, miljö, korruption 

samt kontroversiella vapen (Länsförsäkringar, 2017). Hållbara investeringar var något 

som alla respondenter var överens om är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Att 

investeringarna ska vara hållbara är något Länsförsäkringar tar med i kalkylerna och 

respondenterna 6, 7 och 10 argumenterade att det finns behov av en hållbarhetsaspekt i 

alla investeringar. De menar att investeringarna inte får vara moraliskt förkastliga på 

något sätt. 

  

För att kontrollera att investeringarna är hållbara använder sig Länsförsäkringar av 

kontrollanter för att säkerställa att det inte sker något oetiskt eller icke hållbart. 

Respondenterna 6, 8 och 10 nämnde att denna kontroll sker av Länsförsäkringar AB 

(LFAB).  LFAB är ett bolag som ägs av de 23 länsbolagen och har en hög ambition för 

att utveckla ansvarsfulla investeringar (Länsförsäkringar, 2018). 

  

Angående vinstmaximeringen förklarade respondenterna 7, 8 och 10 att det inte finns 

någon vinstmaximering på grund av att Länsförsäkringar är kundägda. Respondent 10 

berättar att det troligtvis är den största skillnaden jämfört med respondentens tidigare 

arbetsplatser. Enligt respondenterna 6, 7 och 8 tänker inte Länsförsäkringar på vinst som 

vanliga aktiebolag som ska göra aktieägarna nöjda utan istället ger de tillbaka till 

kunderna via sociala samhällsengagemang genom till exempel bidrag till 
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ungdomsorganisationer och föreningar. Respondent 6 och 7 nämnde att vinsten används 

för att betala tillbaka till samhället och på så sätt även till kunderna. 

 

4.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis arbetar Länsförsäkringar aktivt med de tre aspekterna av CSR. 

Länsförsäkringar är ett miljöcertifierat bolag och de arbetar utifrån miljömål och har 

miljöledningssystem och miljösamordnare. De hävdar sig ha en miljöpolicy och andra 

styrdokument som reglerar bland annat investeringskrav och inköpsrutiner. De använder 

även ett källsorteringssystem och försöker minska pappersförbrukningen. 

Länsförsäkringar har inte integrerat miljötänk som ett kärnvärde i organisationen, 

däremot de arbetar aktivt utifrån ett “miljötänk”. De anställdas hälsa och välmående är 

något som bolaget är måna om och årligen genomförs enkätundersökningar för att se hur 

de anställda mår. De har även infört ett hälsoförebyggande program för de anställda och 

de har coachsamtal varannan vecka. 

  

För att behålla och utveckla de anställdas kompetens används E-learning och digitala 

utbildningar, respondenterna påpekade dock att mycket av utvecklingen sker i det 

vardagliga arbetet. Länsförsäkringar strävar efter mångfald och jämlikhet och nämner 

vikten av att exempelvis kunna flera språk för att nå ut till den spridda kundbasen. 

Hållbara investeringar ansågs vara en viktig del av hållbarhetsarbetet. För att kontrollera 

att investeringarna är hållbara använder Länsförsäkringar kontrollanter från LFAB för att 

se till att inget oetiskt eller ohållbart sker där de investerar. Respondenterna från 

Länsförsäkringar nämnde att det inte sker någon vinstmaximering eftersom det är ett 

kundägt företag och istället ger de tillbaka till kunderna via sociala engagemang. 
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5. Diskussion  

I följande kapitel förs en diskussion om de två bankernas arbete med CSR. Skillnader och 

likheter i de två arbetssätten lyfts fram inom de tre aspekterna. Det empiriska materialet 

diskuteras i förhållande till den teori som lyfts fram. Diskussionen ligger till grund för att 

söka förståelse hur de två olika bankerna har implementerat CSR.  

 

5.1  Uppfattning om CSR 

Under intervjuerna lyfte båda bankerna fram hur viktigt det är att tänka på CSR och 

belyste att banker har ett visst ansvar. Skillnader finns dock i vilken typ av ansvar de 

syftar till, respondenterna från Länsförsäkringar lyfte fram vikten av närområdet vilket 

tydligt märktes då de ofta argumenterade för omgivningen i Gävleborg. Respondenterna 

från Nordea syftade däremot ofta till samhället i stort och ett mer globalt tänk.   

  

Under intervjuerna diskuterades det också om vilka CSR-områden som ansågs viktigast 

för bankerna att arbeta med vilket var en fråga som respondenterna från de olika kontoren 

hade spridda uppfattningar om. Den aspekten som dock nämndes flest gånger under 

intervjuerna var den ekonomiska aspekten och argumenten låg då ofta på att det behövs 

ett finansiellt system som fungerar vilket även Scholtens (2009) argumenterar för. Dock 

ska tydliggöras att alla respondenter var noga med att påpeka att alla tre aspekterna är 

viktiga men på olika sätt. Den sociala aspekten ansågs vara viktig för medarbetarnas 

psykologiska och fysiologiska hälsa men också för utbildning och kompetensutveckling 

hos de anställda vilket även Vuontisjärvi (2006) och Shen & Jiuhua Zhu (2011) påpekar 

är viktigt. När respondenterna pratade om miljöaspekten var den röda tråden den 

kommande generationen vilket Szczuka (2015) också anser är viktig att tänka på.  

 

5.2 Miljöaspekten  

När det gäller styrdokument har båda bankerna implementerat miljöpolicys centralt men 

det finns inga dokument som reglerar vardera kontor. Alla respondenter var medvetna om 

bankens påverkan på samhället och lyfte att det är viktigt att ta ansvar. Miljöpolicy anses 

enligt Shah (2011) som något som är lämpligt att införa i organisationen som en 

påverkande del av miljöarbetet. Även om miljöpolicy finns inom både Nordea och 

Länsförsäkringar väcktes en oro då det verkade som att få av de anställda visste var dessa 

dokument kunde hittas. Frågan väcktes dock om miljöpolicys verkligen är 

implementerade på de båda kontoren då det uppenbarligen finns bristande kunskaper hos 



 

36 

 

de anställda angående vad den innehåller och var den finns. Enligt Quazi (1999) bör de 

anställda vara uppdaterade om miljöarbetet för att det ska anses vara effektivt 

implementerat och efter vår analys av intervjuerna kan vi dra slutsatsen att kontoren inte 

har implementerat miljöpolicys. 

  

Trots vaga indikatorer på att det faktiskt finns miljöpolicys på kontoren anser vi att både 

Länsförsäkringar och Nordea arbetar proaktivt för att minska sin miljöpåverkan, både 

genom avfallshantering och minskad pappersförbrukning. Dessa åtgärder är några som 

Prorokowski (2016) anser att finansiella tjänsteföretag bör ta hänsyn till i det vardagliga 

arbetet för att minska driftkostnaderna. Prorokowski (2016) argumenterar för att många 

finansiella tjänster har digitaliserats vilket kan leda till besparingar i både utskrifter och 

pappershantering. Både Nordea och Länsförsäkringar har börjat använda digitala verktyg 

som exempelvis digitala PostIt och OneNote för anteckningar och de arbetar aktivt med 

att använda teknologin för exempelvis signering av dokument som en del av miljöarbetet. 

Båda bankerna har även ett källsorteringssystem på kontoren för att påminna de anställda 

om miljötänket varje dag. 

  

Respondenterna från Länsförsäkringar uppgav att de har både uppförandekod och 

styrande dokument gällande investeringskrav och inköpsrutiner, vilket inte framgick lika 

tydligt under intervjuerna med Nordea. Att Länsförsäkringar är ett miljöcertifierat bolag 

kan vara en bidragande faktor till att de är mer reglerade med miljömål, ett 

miljöledningssystem och miljösamordnare. Banerjee (2002) menar att integrering av 

miljöfrågor i den strategiska planeringsprocessen är ett sätt att arbeta med CSR ur ett 

miljöperspektiv. Detta är något som skiljer Nordea och Länsförsäkringar åt då Nordea 

inte nämnde något om detta under intervjuerna. 

 

Shah (2011) förespråkar fyra komponenter som påverkar effektiviteten av de handlingar 

som påverkar det miljömässiga ansvaret. Vi anser att varken Nordea eller 

Länsförsäkringar har lyckats integrera en miljöpolicy på kontoren. De båda bankerna 

arbetar dock aktivt med att öka de anställdas medvetenhet och att öka omfattningen av 

ansvaret för miljön. Ingen av bankerna har integrerat ett miljötänk som ett kärnvärde i 

organisationen. Dock nämns det i Nordeas hållbarhetsrapport att detta var något som 

Nordea har börjat arbeta med. Respondenterna från båda bankerna syftade till att miljö 

som kärnvärde inte är uttalat men att miljön finns med i det arbete som sker dagligen på 
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bankerna. Trots att miljötänk inte är integrerat som ett kärnvärde är det tydligt att både 

Nordea och Länsförsäkringar arbetar aktivt utifrån ett miljötänk exempelvis genom 

respondent 1´s argument “Om man ska vara ett attraktivt företag i framtiden så gäller 

det att ha ett starkt miljötänk”. I tabell 2 illustreras implementeringen av miljöaspekten i 

de båda bankerna. 

 

Miljöaspekten Nordea Länsförsäkringar 
Miljöpolicy   

Medvetenhet X X 

Ökad omfattning av 

miljöansvaret 

X X 

Kärnvärde   

 

Tabell 2: Implementering av miljöaspekten i Nordea och Länsförsäkringar. Källa: Egen 

(2018). 

 

5.3  Sociala aspekten 

Att se till de anställdas välmående är något som Shen och Jiuhua Zhu (2011) är 

förespråkare för och under intervjuerna blev det uppenbart att de anställdas psykologiska 

och fysiologiska välmående är något som både Länsförsäkringar och Nordea arbetar 

aktivt för, bland annat genom friskvårdsbidrag och medarbetarsamtal. Friskvårdsbidraget 

är något som alla de anställda inom båda bankerna erbjuds och detta kan nyttjas både 

genom träning men också genom psykologiska samtal. 

 

Ali et al. (2010) menar att den sociala aspekten innehåller initiativ som gynnar den 

anställdas hälsa och välmående. Både Nordea och Länsförsäkringar arbetar med initiativ 

som medarbetarsamtal och enkätundersökningar. Medarbetarsamtalen sker en gång 

varannan vecka och där lyfts bland annat hur medarbetaren mår och hur den känner för 

arbetsuppgifterna. En gång om året sker en enkätundersökning hos både Länsförsäkringar 

och Nordea där medarbetarna får fylla i sin hälsa på ett lite djupare plan. Dessa 

undersökningar görs för att se hur medarbetarna på arbetsplatsen mår. Det uppgavs också 

hos båda bankerna att dessa undersökningar är grundliga och heltäckande när det gäller 

den psykologiska och fysiologiska hälsan. 

  

Vi fick en trygg känsla när respondenterna från de båda kontoren pratade om de anställdas 

välmående. Respondenter från både Länsförsäkringar och Nordea gav personliga 
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exempel på när de har mått dåligt och vilken bra hjälp de fick med att komma på 

bättringsvägen. Respondenterna från Länsförsäkringar nämnde även att ett 

hälsoförebyggande projekt är i uppstartsfasen vilket kommer hjälpa de anställda med 

diverse problem som stress, sömn och träning. 

  

Båda bankerna utbildar de anställda kontinuerligt inom de olika arbetsområdena. 

Prorokowski (2016) argumenterar att det är viktigt att stimulera kunskapen hos de 

anställda i de olika arbetsområdena minst en gång om året vilket vi anser att båda 

bankerna lyckas med då alla anställda kontinuerligt genomför utbildningar, antingen via 

E-learning eller genom klassrumssittningar. Vid en djupare analys av intervjuerna 

framgick det att Länsförsäkringar inte har någon utbildning i hållbarhet vilket 

hållbarhetsrapporten hävdade ska genomföras en gång om året. När det gäller Nordea var 

utbildningar inom hållbarhet ingenting som framgick varken från intervjuerna eller 

hållbarhetsrapporten. Vi anser trots detta att båda bankerna uppfyller kraven på utbildning 

inom övriga områden. Att det finns bristande underlag för detta kan bero på att frågan om 

utbildning har vinklats på ett sätt som inte reglerar hållbarhetsundervisning. 

  

I och med att bankindustrin är en föränderlig bransch finns det behov av att medarbetarna 

är uppdaterade på alla nya lagar som kontinuerligt förs i kraft. För att den anställda ska 

ha den kompetens som behövs får de med jämna mellanrum genomgå diverse E-learning 

utbildningar för att hålla sig uppdaterade. De anställda på Nordea förklarade sig vara 

missnöjda eftersom de saknade att få åka iväg på utbildningar och nätverka med kollegor 

från andra kontor. Alla respondenter var trots detta eniga om att E-learning är ett 

kostnads- och tidseffektivt alternativ och att utbildningar är nödvändigt i dagens 

föränderliga miljö. Länsförsäkringar använder en modell som kallas för “70-20-10” 

vilken förklaras genom att 70 % av lärandet sker i vardagen där du är, genom medlyssning 

och genom att göra. 20 % sker lite mer uppstyrt genom coachningssamtal och 

handledning. 10 % är traditionella E-utbildningar eller så kallade “klassrumssittningar”. 

 

Både Länsförsäkringar och Nordea arbetar för att nå jämställdhet på kontoren och 

eftersträvar mångfald och respondenter från båda kontoren uppgav att det ungefär är 50 

% kvinnor och 50 % män som är anställda. Jämställdhet, kön och etnicitet är något som 

det interna fokuset behöver ligga på enligt Labuschagne et al. (2005). Båda bankerna tar 

hänsyn till mångfald i rekryteringsprocessen och Länsförsäkringar förklarar att de ser det 
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som en fördel om den anställda kan fler språk än bara svenska och engelska. Respondenter 

från Nordea uppger att de tycker att det är viktigt med blandade åldrar, kön och etnicitet 

på kontoret och att det är positivt för arbetsmiljön. Respondenterna från Nordea förklarar 

att blandade bakgrunder och åldrar bidrar med olika erfarenheter och kompetenser. 

 

Sociala aspekten Nordea Länsförsäkringar 
Psykologiskt & 

fysiologiskt välmående 

X X 

Utbildning X X 

Kön, ålder & etnicitet X X 

 

Tabell 3: Implementering av sociala aspekten i Nordea och Länsförsäkringar. Källa: 

Egen (2018). 

 

5.4 Ekonomiska aspekten  

Hållbara investeringar var något som alla respondenter var överens om är en viktig del i 

hållbarhetsarbetet och som också Jeucken (2001) hävdar är en viktig del i 

hållbarhetstänket. Båda bankerna lyfte att aktörer på finansmarknaden visar att de aktivt 

arbetar mot hållbara investeringar och inte placerar kapital i organisationer som på något 

sätt bedriver oetiska frågor som till exempel vapenhandel eller barnarbete. 

Respondenterna från båda bankerna förklarade att detta är något som det tas hänsyn till i 

kalkyler, både vid utlåning till kunder och vid investeringar. 

  

För att kontrollera att bankernas investeringar är hållbara arbetar Nordea och 

Länsförsäkringar på ett liknande sätt. Båda bankerna använder kontrollanter för att 

säkerställa att det inte sker något etiskt icke hållbart. Länsförsäkringar använder 

kontroller som görs av LFAB och Nordea använder kontrollanter från huvudkontoret för 

att säkerställa att inget oetiskt sker. Vid utvärdering av hållbara investeringsfonder ska 

företagens kriterier gällande miljövänlighet, socialpolitik och ståndpunkter för mänskliga 

rättigheter uppfyllas, hävdar Jeucken (2001). Respondenterna från de båda kontoren 

förklarade att det görs besök i de organisationer där eventuella investeringar ska göras för 

att säkerställa att de förhåller sig till de etiska regler som finns. Skulle det upptäckas att 

organisationen bryter mot någon av dessa regler görs ingen investering innan problemet 

är åtgärdat. Nordea förklarar att det har hänt att kapital har dragits in på grund av att 

oetiska förhållanden har upptäckts.    
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När det kommer till vinstmaximeringen på de båda bankkontoren ser arbetet lite olika ut. 

Både Länsförsäkringar och Nordea arbetar med aktiviteter som är ekonomiskt motiverade 

enligt definitionerna som Schwartz (2003) framför vilka innebär att aktiviteterna ska 

förbättra vinsten och/eller ha aktievärde i åtanke. En skillnad är däremot att Nordea 

arbetar med aktiviteter som direkt påverkar företaget med aktievärdet i åtanke. 

Länsförsäkringar arbetar däremot med indirekta aktiviteter genom att stärka företagets 

offentliga bild. Respondent 1 förklarade att åsikterna kan skilja sig åt när det gäller 

vinstmaximering och hållbarhet men anser att det ena inte behöver utesluta det andra. 

Trots att Nordea och Länsförsäkringar arbetar lite olika med vinstmaximering finner 

respondenter från båda bolagen att det viktigaste att tänka på är kunderna, både när det 

gäller rådgivning men även när det gäller att ge tillbaka till samhället.   

 

Ekonomiska aspekten Nordea Länsförsäkringar 
Hållbara investeringar X X 

Vinstmaximering X  

 

Tabell 4: Implementering av ekonomiska aspekten i Nordea och Länsförsäkringar. 

Källa: Egen (2018). 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som vi kommit fram till i studien, vidare 

besvaras forskningsfrågorna följt av studiens teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen 

redogörs studiens begränsningar och kapitlet avslutas med att presentera förslag på 

framtida forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Studien fokuserar på att studera bankers arbete med CSR från det interna perspektivet. 

Utifrån analysen av det empiriska materialet som samlats in ska nu forskningsfrågorna 

besvaras;  

 

1. Hur implementerar bankerna de tre aspekterna av CSR internt? 

2. Hur arbetar bankerna jämförelsevis med CSR? 

 

Både Länsförsäkringar och Nordea bedriver ett CSR-arbete utifrån de tre tidigare nämnda 

aspekterna; ekonomi, miljö och sociala. Det är möjligt att dra slutsatsen att Nordea och 

Länsförsäkringar arbetar med liknande CSR-aktiviteter när det gäller den miljömässiga 

och den sociala aspekten. De båda organisationerna skiljer sig däremot en aning när det 

kommer till det ekonomiska perspektivet. 

  

När det kommer till miljöaspekten går det att dra slutsatsen att Nordea och 

Länsförsäkringar arbetar på liknande sätt. Båda organisationerna arbetar utifrån ett 

hållbarhetstänk och mot en mer digitaliserad arbetsplats. Olika verktyg används för att 

minska pappersanvändningen på kontoren och det används källsortering i lunchrummen. 

Det finns endast centrala miljöpolicys men inget till respektive kontor och därför dras 

slutsatsen att inget av kontoren har implementerat miljöpolicys. Det uppfattas också svårt 

för de anställda att veta var dessa dokument finns vilket stärker vår teori. 

  

Vardagliga sysslor på arbetsplatserna såsom källsortering och minskning av 

pappersförbrukning är ett sätt att öka medvetenheten hos de anställda på båda 

arbetsplatserna men det görs inga större utbildningssatsningar inom miljöansvaret. Både 

Länsförsäkringar och Nordea uppfyller faktorerna medvetenhet och ökat ansvar för 

miljön. Dock skulle båda bankerna kunna förbättra sitt arbete med att öka medvetenheten 
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hos de anställda genom att göra miljöpolicyn mer lättillgänglig för de anställda. På samma 

gång kan bankerna även öka ansvaret för miljön inom organisationen då denna faktor är 

beroende av vad medarbetarna vet om miljöarbetet.   

  

Varken Nordea eller Länsförsäkringar har integrerat miljö som ett kärnvärde, men trots 

detta arbetar båda organisationerna med ett starkt hållbarhetstänk. Miljötänket var dock 

något som var mer tydligt på kontoret hos Länsförsäkringar i och med den miljömärkta 

byggnaden. Det är möjligt att dra slutsatsen att detta kan bero på att Länsförsäkringar är 

ett miljöcertifierat bolag vilket kan leda till att de är mer reglerade. Vid besöken på 

kontoren märktes det tydligt att Länsförsäkringar var stolta över deras inriktade miljötänk.  

  

Inom den sociala aspekten ser båda organisationerna till anställdas psykologiska och 

fysiologiska hälsa och de är också måna om att de anställda ska ha rätt kompetens för 

arbetsuppgifterna. För att underhålla dessa parametrar används enkätundersökningar, 

friskvårdsbidrag, medarbetarsamtal och utbildningsmöjligheter i båda organisationerna. 

Utbildningarna bestod främst av E-learning på Nordea och med hjälp av “learning by 

doing” på Länsförsäkringar men utöver det såg utbildningsstrategierna likvärdiga ut. 

Efter analys av intervjuerna kan vi också dra slutsatsen att både Nordea och 

Länsförsäkringar arbetar mot en jämställd arbetsplats med ca 50 % män och 50 % kvinnor 

i blandade åldrar på båda arbetsplatserna.   

  

Både Länsförsäkringar och Nordea arbetar med hållbara investeringar på ett liknande sätt. 

Båda bankerna använder kontrollanter för att säkerställa att inget icke hållbart eller oetiskt 

sker i företagen där pengar investeras. Dock skiljer sig arbetet med vinstmaximering 

mellan de två bankerna. Detta är något vi anser kan bero på de två olika 

organisationsstrukturerna. Länsförsäkringar är ett kundägt bolag vilket innebär att de ger 

den den största vinsten till kunderna och samhället genom exempelvis återbäring och 

andra initiativ till skillnad från Nordea som är ett aktiebolag vilket innebär att de ger sin 

vinst till aktieägarna i form av avkastning. Nordea behöver prestera för att göra 

aktieägarna tillfredsställda medan Länsförsäkringars kunder är med och påverkar vart 

pengarna hamnar. 
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6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Studiens teoretiska bidrag 

Som nämnt under problemdiskussionen fokuserar mycket forskning på externa 

intressenter (Pérez et al., 2013; Poolthong, & Mandhachitara, 2009; Pratihari & Uzma, 

2017), vilket pekar på ett forskningsgap kring de interna intressenterna vilka främst syftar 

till de anställda. Scholtens (2009) syftar till att Sverige är ett av de tre sämsta länderna att 

arbeta med CSR-engagemang inom banksektorn. Därför har denna studie utformats till 

att fylla forskningsgapet om hur CSR-arbetet ser ut internt inom banksektorn i Sverige. 

Detta gjordes genom att studera två olika bankkontor belägna i Gävle och deras olika 

interna CSR-aktiviteter. Således har denna studie bidragit till att fylla forskningsgapet 

genom att studera svenska bankers arbete med CSR internt. Då de studerade bankerna är 

belägna i Sverige tillför denna studie ett utökat teoretiskt bidrag inom den befintliga 

teorin. I studien bekräftas att det finns ett CSR-tänk inom svenska banker men att 

medvetenheten hos de interna intressenterna behöver öka. 

  

6.2.2 Studiens praktiska bidrag 

För bankerna som har studerats ger denna studie en insikt i det CSR-arbete som bedrivs. 

Det praktiska bidraget är således att studien konkret tillför hur Nordeas och 

Länsförsäkringars kontor i Gävle arbetar med CSR-engagemang internt. Det visade sig 

att båda kontoren arbetar aktivt för att uppnå social hållbarhet genom att återkommande 

undersöka de anställdas psykologiska och fysiologiska hälsa. Ett aktivt miljöarbete 

bedrivs för att minska klimatpåverkan genom till exempel digitalisering och minskning 

av pappersförbrukning. Slutligen genomförs även insatser för att kontrollera att 

investeringarna är hållbara vilket Nordea gör genom Starsfonderna och Länsförsäkringar 

genom LFAB.  

 

Vi har med denna studie bidragit till en större förståelse för hur banker arbetar med CSR 

och hur de tillämpar det internt. Båda bankerna arbetar aktivt med CSR-aktiviteter men 

det visade sig under studiens gång att många av de anställda på bankerna inte är medvetna 

om alla CSR-aktiviteter som bedrivs. Därför är det av stor vikt att försöka då de anställda 

att bli med medvetna om detta då CSR-aktiviteterna ska gälla alla på kontoret och inte 

bara de som aktivt arbetar med CSR i sitt dagliga arbete. När full förståelse och 

medvetenhet uppfylls kommer CSR-aktiviteterna bli mer effektiva. Denna studie tillför 

inte bara ett praktiskt bidrag till de banker som har studerats utan bidrar även med ett 
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praktiskt bidrag och en ökad förståelse för forskningsområdet till övriga banker som är 

verksamma i Sverige. 

 

6.3  Studiens begränsningar 

Vi är medvetna om att studien har en del brister som bland annat beror på att 

Länsförsäkringar Bank ligger i Stockholm men att tjänsterna också erbjuds från 

Gävlekontoret. Vi anser dock att detta inte påverkar svaren och analysen i studien då 

frågorna som har ställts inte är några renodlade bankfrågor. Vi är även medvetna att det 

är olika personer i olika befattningar som vi intervjuat på de två bankerna. Detta kan ha 

inneburit att viss information inte nämnts för att respondenterna inte innehar den 

fullständiga informationen. 

 

6.4  Förslag till framtida forskning 

I studien har enbart två svenska banker belägna i Gävle studerats angående hur de arbetar 

med CSR internt. Förslag till framtida forskning blir således att undersöka banker över 

hela Sverige för att se hur de arbetar med CSR för att få en fördjupad förståelse i 

forskningsområdet. Det som kan vara av intresse för framtida forskning är följaktligen att 

jämföra fler banker som är mer spridda geografiskt i Sverige och undersöka om arbetet 

med CSR skiljer sig beroende på var i landet de är verksamma. Framtida forskning kan 

också göra fördjupningar i var och en av aspekterna för att se större skillnader bankerna 

emellan. Framtida forskning kan också fokusera på hur medvetenheten om CSR-arbete 

hos de anställda på bankkontor runt om i Sverige kan förbättras då det i denna studie 

visades vara brist på information om detta. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Allmänt: 

1. Berätta mer om dig själv och vad du gör? (ex. titel, arbetssysslor m.m.)  

2. Vad har du för uppfattning/relation till CSR? 

3. Vilka CSR-områden uppfattar ni är viktigast att arbeta med inom bankerna?  

Miljö: 

4. Har ni implementerat någon form av styrdokument gällande miljöarbetet? Isåfall vilka?  

5. Hur arbetar ni för att öka medvetenheten om miljöarbetet hos de anställda? 

6. Har ni integrerat miljötänk som ett kärnvärde i organisationen? Varför/Varför inte?  

Sociala: 

7. På vilket sätt jobbar ni om man ser till den sociala aspekten (anställdas psykologiska 

och fysiologiska välmående) 

8. Hur arbetar ni för att utbilda/utveckla anställda inom banken? 

9. På vilket sätt jobbar ni med jämställdhet, kön och etnicitet inom organisationen? 

Ekonomi:  

10. På vilket sätt jobbar ni mot hållbara investeringar? 

11. På vilket sätt kontrollerar ni att era investeringar är hållbara? 

12. Hur tänker ni angående vinstmaximering ur ett hållbarhetsperspektiv? 

 


