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   SAMMANFATTNING 

 

Titel: Företagens sociala ansvarstagande och inverkan på kunders beteende- En 

kvantitativ studie på sparbankskunder 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Axel Svensson och Robin Stolt 

Handledare: Agneta Sundström 

Examinator: Jens Eklinder Frick 

Datum: 2015 – juni  

Syfte: Syftet med studien är att förklara och testa om det finns ett positivt samband 

mellan kunders beteende och sparbankernas arbete med filantropi, strategisk 

filantropi och Corporate Citizenship. Ett delsyfte är att beskriva vilka specifika 

aspekter av dessa CSR-perspektiv som påverkar kundernas beteende i störst 

utsträckning.  

Metod: Studien utgår från en deduktiv hypotetisk forskningsansats och kvantitativ 

forskningsmetod. Data har samlats in genom enkäter vilka delats ut på tre olika 

sparbankskontor. Analys av data sker i programmet SPSS för att kunna undersöka 

sambandet mellan sparbankernas sociala ansvarstagande och dess inverkan på 

kundernas beteende. 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att positiv korrelation på en statistiskt 

säkerställd nivå föreligger mellan samtliga av våra testade CSR-perspektiv och 

kundernas beteende. Slutsatsen blir därmed att ett positivt samband mellan 

strategisk filantropi, filantropi samt Corporate Citizenship och kundernas beteende 

kan bekräftas. 

Förslag till fortsatt forskning: Studien visar att ett samband mellan sparbankernas 

sociala ansvarstagande och kundernas beteende föreligger. Vi rekommenderar att 

fler analyser genomförs som bekräftar att det är sparbankernas sociala 

ansvarstagande som påverkar kundernas beteende och inte tvärt om vilket kan göras 

genom en regressionsanalys.  

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att påvisa att det finns en positiv samverkan 

mellan kundernas beteende och sparbankernas sociala ansvarstagande. 

Nyckelord: CSR, Filantropi, Strategisk filantropi, Corporate Citizenship, 

Sparbanker.    



 

 

   ABSTRACT  

  

Title: Corporate social responsibility and its impact on customer behavior -A 

quantitative study on the savings bank customers. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Axel Svensson and Robin Stolt  

Supervisor: Agneta Sundström 

Examiner: Jens Eklinder Frick 

Date: 2015 – June 

Aim: The purpose of the study is to explain and test whether there is a positive 

correlation between customer behavior and savings banks' work with philanthropy, 

strategic philanthropy and corporate citizenship. A subsidiary aim is to describe the 

specific aspects of these CSR-perspectives that affect customer behavior to the 

greatest extent. 

Method: The study is based on a hypothetical deductive research approach and 

quantitative research methods. Data were collected through questionnaires which 

are distributed in three different savings bank offices to be analyzed in SPSS.  

Result & Conclusions: The result shows that positive correlation at a statistically 

significant level exists between all of our tested CSR perspective and customer 

behavior. It is therefore concluded that a positive relationship between strategic 

philanthropy, philanthropy and Corporate Citizenship and customer behavior can 

be confirmed 

Suggestions for future research: We recommend that more analyzes are 

performed to confirm that there are savings banks' social responsibility that affect 

customer behavior, and not vice versa, which can be done through a regression 

analysis. 

Contribution of the thesis: The study's contribution is to demonstrate that there is 

a positive correlation between customer behavior and the savings banks´ social 

responsibility. 

Key words: CSR, Philanthropy, Strategic Philanthropy, Corporate Citizenship, 

Saving Banks.    
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1. Inledning  

 

Här presenteras bakgrund och ämnet introduceras och aktualiseras. Vidare kommer 

fenomenet problematiseras utifrån tidigare forskning på området. Slutligen kommer ett 

forskningsgap formuleras genom studiens syfte och problemformulering och studiens 

avgränsningar kommer påtalas. Stycket avsluts sedan med studiens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Företagens sociala ansvar (CSR) började diskuteras tidigt inom företagsekonomin och 

länge var definitionen oklar vad det egentligen innebar. Detta ansågs som ett problem 

eftersom utan en klar definition så blir det svårt att både tillämpa och mäta CSR på ett 

gemensamt och korrekt sätt. När Carroll (1979) skrev sin artikel “A Three-Dimensional 

Conceptual Model of Corporate Performance” så presenterade han en banbrytande 

definition och modell av CSR som än idag är allmänt accepterad. Artikeln bidrog till att 

etablera CSR som ett företagsansvar med fyra olika ansvarsdimensioner som är; 

ekonomiska, legala, etiska och filantropiska. 

 

Idag används CSR ofta som ett marknadsföringsverktyg för att påverka kunderna på ett 

flertal sätt (He & Lai, 2014). CSR-aktiviteter kan ha en stor inverkan på kundernas 

beteende, val av varumärke, rekommendationer och kan även påverka deras avsikt med 

inköp (Sen & Bhattacharya, 2001; Salmones, Crespo & Bosque, 2005). Dock uppstår 

ofta ett dilemma kring hur kundernas köpbeteende påverkas av CSR eftersom 

investerare vill ha kortsiktiga vinster medan kritiker kräver att företag engagerar sig i 

CSR-aktiviteter (Porter & Kramer, 2002). Utifrån denna problematik med olika krav, att 

kunna tillämpa CSR som marknadsföringsverktyg tillsammans med Carrols (1979) fyra 

olika dimensioner har vårt intresse väckts för att närmare studera hur CSR och dess 

perspektiv och dimensioner såsom filantropi, strategisk filantropi och Corporate 

Citizenship påverkar kundernas beteende.  

 

1.2 Problematisering 

 

CSR har under senare år kommit att betraktas som ett verkningsfullt 

marknadsföringsverktyg (He & Lai, 2014) eftersom det finns ett växande segment med 

individer som värdesätter och förstår vad CSR bidrar med till samhället (Mohr, Webb & 
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Harris, 2001). Någon entydlig forskning över huruvida CSR inverkar på kunders 

beteende tycks dock inte finnas (Castaldo et al. 2009; Sen & Bhattacharya 2001). 

Carrolls (1979) fyra ansvarsdimensioner säger heller inget om kundernas beteende utan 

betonar enbart skillnaderna mellan dessa dimensioner. EU kommissionen (2011) tar 

emellertid upp att CSR kan ha en positiv inverkan på ett flertal områden såsom 

kostnadsbesparingar och kundrelationer. Med denna utgångspunkt blir det därför 

intressant att gå djupare inom CSR och dess olika perspektiv för att se vilken dimension 

som kan påverka kundernas beteende.  

 

Med utgångspunkt från att det råder olika uppfattningar om vilken betydelse CSR och 

olika perspektiv har för kunderna är det intressant att fördjupa sig i vilket ansvar som 

har störst betydelse för att påverka kundernas beteende. I detta arbete utgår vi från tre 

olika CSR-perspektiv. Det ena är den filantropiska ansvarsdimensionen vilken fokuserar 

på att företagen engagerar sig i att donera medel som ofta har nytta på kort sikt. Den 

andra ansvarsdimensionen är den strategiska filantropin vilken syftar till att strategiskt 

donera större medel på lokal men som främjar mottagaren på lång sikt. Det tredje och 

sista perspektivet är Corporate Citizenship (CC) vilket fokuserar på att etablera ett 

långsiktigt samhällsengagemang som inte direkt behöver vara kopplat till medel utan till 

samhällsintresse i mer generella termer (Sundström & Hyder, 2008). Samtliga anses ha 

inverkan på kunders beteende och hur de intresserar sig i företagen.  

 

Det finns meningsskiljaktigheter när det gäller den filantropiska ansvarsdimensionen 

kopplat till hur de bidrar till positiva eller negativa effekter. Page och Feam (2005) 

anser att filantropi inte har någon positiv inverkan på kundernas beteende och samtidigt 

menar Becker-Olsen, Cudmore och Hill (2006) att rationella kunder inte är villiga att 

offra produktegenskaper eller tjänsteutbudet istället för filantropiska aktiviteter och de 

utgifter detta medför.  Tsai, Lin och Li (2014) hävdar, emellertid, att de sett att det finns 

ett positivt samband mellan filantropiska aktiviteter och kundernas upplevda 

tillfredsställelse kopplat till CSR och att detta kan förbättra företagets image och 

varumärkesresonans. Deras slutsats är att företag ska arbeta med filantropiska aktiviteter 

på medellång till lång sikt. Denna tidshorisont är också något som Porter och Kramer 

(2002) förespråkar när de diskuterar behov av strategisk filantropi för att få bästa 

respons från kunderna. 
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Den långsiktiga tidshorisonten är även något som utmärker CC som i stället för 

donationer, sponsring etcetera i stället fokuserar på företagens långsiktiga engagemang 

för samhället. Det långsiktiga perspektivet är i linje med vad forskare inom CC 

framhåller då de menar att det krävs långsiktiga engagemang för att påverka individer i 

ett samhälle (Vidaver-Cohen & Altman, 2000). CC är ett perspektiv inom CSR som 

syftar till att företag ska fungera som goda samhällsmedborgare (McEachern, 

2015;Vidaver-Cohen & Altman, 2000). Företagen och dess ledare ska bygga goda och 

långsiktiga relationer till samhället och på ett proaktivt sätt delta i olika program för att 

förbättra situationer i det lokala samhället (Vidaver-Cohen & Altman, 2000). Detta 

perspektiv utmärker sig eftersom det går längre än de rent filantropiska och mer 

kortsiktiga aktiviteterna eftersom CC syftar till att förbättra det lokala samhället där 

ansvaret vilar på företagen som medborgare (ibid).  

 

Porter och Kramer (2002) anser att företag ofta är i ett dilemma där de tvingas handskas 

med ägarnas höga avkastningskrav och kritikernas krav på aktivt CSR-arbete. 

Lösningen enligt dessa författare är strategisk filantropi som i vissa drag kan liknas vid 

CC eftersom de båda förutsätter långsiktighet. Strategisk filantropi går enkelt förklarat 

ut på att praktisera sina filantropiska aktiviteter lokalt på medellång till lång sikt för att 

förbättra samhället och därmed få en positiv uppskattning från intressenter (ibid). Inom 

forskningen finns ett gap då det inte finns något entydligt positivt eller negativt 

samband av företags filantropiska och CC aktiviteter kopplat till kundernas beteende. 

Det gapet diskuteras i denna uppsats. 

 

I denna studie inriktar vi oss mot att studera hur kundernas beteende påverkas av 

Sparbankernas filantropiska aktiviteter och CC engagemang. Sparbanker har funnits i 

närmare 200 år i Sverige och av de närmare 500 sparbanker som funnits finns idag ett 

70-tal kvar runt om i Sverige (Sörmlands sparbank, 2015a). Precis som en stiftelse 

saknar en sparbank en egentlig majoritetsägare med avkastningskrav och står under 

överinsyn av ett antal huvudmän. De flesta svenska sparbanker saknar ett direkt 

avkastningskrav från ägare och kan ofta därför aktivt arbeta med olika former av 

filantropi och CC. Sörmlands sparbank och Vimmerby sparbank som ingår i vår studie 

är två fristående sparbanker som låter en del av sin vinst gå tillbaka till samhället genom 

filantropiska CSR-aktiviteter och CC. Dessa aktiviteter ter sig i många olika former som 

t.ex. miljöprojekt av olika slag där bl.a. cyklar skänkts bort och pengar donerats. Även 
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sponsring till lokala föreningar och idrottslag finns med bland dessa aktiviteter 

(Sparbanksstiftelsen Vimmerby 2015; Sörmlands sparbank, 2015a).  

 

Bland sparbanker finns en stark filantropisk drivkraft (Sörmlands sparbank, 2015a; 

Sparbanksstiftelsen Vimmerby, 2015) men forskningen inom detta kopplat till kunderna 

är så gott som obefintlig. Vi är därför intresserade av att studera hur sparbankernas 

filantropiska samhällsansvar inverkar på kundernas beteende och om olika åtaganden 

skiljer sig åt. Denna studie avser att förklara hur kunders beteende påverkas av 

sparbankernas aktiva arbete med olika CSR-perspektiv.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att förklara och testa om det finns ett positivt samband mellan 

kunders beteende och sparbankernas arbete med filantropi, strategisk filantropi och 

Corporate Citizenship. Ett delsyfte är att beskriva vilka specifika aspekter av dessa 

CSR-perspektiv som påverkar kundernas beteende i störst utsträckning. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien undersöker sambandet mellan kunders beteende och sparbankernas arbete med 

filantropi, strategisk filantropi och CC. En viktig avgränsning för denna studie är att 

filantropi, strategisk filantropi och CC ses som de enda påverkande faktorerna på 

kundernas beteende även om verkligheten är mycket mer komplex. Det är kundernas 

beteende vår studie valt att rikta fokus mot även om företagens CSR-aktiviter även 

påverkar andra intressenter såsom samhälle och personal. En annan viktig avgränsning 

för studien är antal deltagande sparbanker. Vår studie är genomförd på två av landets 

drygt 70 sparbanker av geografiska skäl. Antalet deltagande sparbanker hade givetvis 

önskats varit flera till antalet men på grund av en snäv tidsplan har de begränsats till 

endast dessa två.  
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1.5 Disposition   
     

Kapitel 1: Inledning 

Här presenteras bakgrund och ämnet introduceras och aktualiseras, vidare kommer 

fenomenet problematiseras utifrån tidigare forskning på området. Slutligen kommer ett 

forskningsgap formuleras genom studiens syfte och problemformulering och studiens 

avgränsningar kommer påtalas. Stycket avsluts sedan med studiens disposition. 

⬇ 

Kapitel 2: Studiens kontext- Sparbankerna 

Här presenteras sparbankernas bakgrund och historia och även hur banken har 

utvecklas och arbetar idag. Detta för att tydligt kunna klargöra hur sparbankerna 

arbetar med CSR, filantropi, strategisk filantropi och Corporate Citizenship vilka är 

delar som vi behandlar i vår teoretiska referensram.  

⬇ 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram presenteras genom att relevanta teorier och begrepp 

grundligt redogörs för. Dessa teorier och begrepp kommer slutligen att illustreas och 

hypoteser skapas. 

⬇ 

Kapitel 4: Metod 

I detta stycke kommer valet av studiens forskningsfilosofi, forskningsansats samt 

forskningsmetod att introduceras. Även studiens empiriska metod kommer att 

presenteras, och inkludera bl.a. datainsamlingsmetoder, urval, operationalisering, 

pilotstudie, validitet, reliabilitet och etisk beaktande. 

⬇ 

Kapitel 5: Empiri 

Här presenteras det material vi samlat in från enkäten. Vi kommer först att gå in på 

den deskriptiva statistiken där vi redogör för kontrollvariabler, oberoende variabler 

och beroende variabeln. Därefter följer analys av data där korrelationstest genomförs 

för att kunna påvisa samband mellan kundernas beteende och våra oberoende CSR 

variabler. 

⬇ 

Kapitel 6: Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att testa studiens hypoteser och därefter föra en djupare 

diskussion kring det empiriska resultatet kopplat till studiens teoretiska referensram. 

⬇ 

Kapitel 7: Slutsatser  

I detta avslutande avsnitt kommer vi att besvara studiens syfte, dra slutsatser samt ge 

bidrag till den växande kunskapsmassan kring CSR och dess olika perspektiv. Avsnittet 

avslutas med förslag till vidare forskning samt begränsningar och självkritik.  

⬇ 

Kapitel 8: Referenser  

⬇ 

Appendix 
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2. Studiens kontext- Sparbankerna  

 

 

Här presenteras sparbankernas bakgrund och historia och även hur banken har 

utvecklas och arbetar idag. Detta för att tydligt kunna klargöra hur sparbankerna 

arbetar med CSR, filantropi, strategisk filantropi och Corporate Citizenship vilka är 

delar som vi behandlar i vår teoretiska referensram.  

 

 

Sparbankerna började bildas i Europa i början på 1800-talet och den första sparbanken i 

Sverige öppnades i Göteborg år 1820 (NE, 2015a). Initiativtagarna till sparbanksidén 

beskrivs vara socialt intresserade människor ur de högre samhällsklasserna. 

Sparbankernas initiala idé var att förvalta de mindre förmögna människornas sparande 

men efter hand blev även utlåning aktuell. År 1928 fanns som mest sparbanker runt om 

i Sverige, 498 stycken men har sedan dess kraftigt minskat till antalet (ibid). 

 

På 1950-talet bildades AB Spintab (idag Swedbank Hypotek AB) vilket möjliggjorde 

för sparbankerna att kunna ge ut hypotekslån till husbyggare eller andra 

fastighetsaffärer (NE, 2015a). Vidare på 1960-talet inleddes ett samarbete med 

försäkringsbolaget RKA vilket gjorde att sparbankerna som första bank kunde erbjuda 

försäkringar i kombination med sparande. Sparbankerna var även långt före 

affärsbankerna ute med uttagsautomater och hade under 1970-talet marknadens då mest 

avancerade kortsystem. 1990-talets finanskris ledde fram till en förändring i 

sparbankslagsstiftningen vilket möjliggjorde för sparbanker att ombilda till 

bankaktiebolag. År 1997 slogs Sparbanken Sverige AB ihop sig med 

Föreningssparbanken AB vilket 2006 bytte namn till idag välkända Swedbank AB 

(ibid). 

 

Varje sparbank beskrivs verka inom ett begränsat geografiskt område och vinsterna som 

uppkommer placeras i fonder och tas därmed inte ut som vinster (NE, 2015a). Vidare 

har sparbanker generellt inga ägare vilket följaktligen innebär att de inte kan bilda eget 

kapital på annat sätt än genom avsättningar av vinsten. Sparbankerna har dessutom som 

riktlinje att en viss del av vinsten skall avsättas till allmännyttiga ändamål (ibid).  

 

Ytterst ansvariga för bankernas verksamhet är antingen den lokala sparbankens styrelse 

eller huvudmännen beroende på ägarstrukturen i banken. Vidare väljs dessa huvudmän 
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ut på olika sätt för varje enskild sparbank (NE, 2015a). Där sparbanken är helt 

fristående väljs huvudmännen till hälften av kommunfullmäktige eller av landstinget där 

sparbankerna verkar och resterande huvudmän väljs av sparbankens kunder. Dessa 

huvudmän utser sedan en styrelse och bestämmer den aktuella sparbankens reglemente 

(ibid). Där Swedbank är delägare och sparbanken ägs genom en stiftelse som sköts av 

huvudmän ser det annorlunda ut. Vid detta exempel tas förslag på huvudmän fram av en 

valberedning och därefter röstar en stämma igenom dessa. Dessa huvudmän utser sedan 

en styrelse till den lokala banken som får det yttersta ansvaret för verksamheten (ibid). 

 

Den aktuella lagförändringen år 1991 innebar att många sparbanker ombildades till 

bankaktiebolag. De uppkomna aktierna ägs till fullo eller i majoritet av en 

sparbanksstiftelse (NE, 2015a). Andra banker som inte ombildade till bankaktiebolag 

finns idag kvar som fristående sparbanker med ovan nämnda ägandestruktur, ett 

exempel är Sörmlands sparbank (2015a). Sparbanker har idag ett nära samarbete med 

Swedbank AB, bland annat använder sparbankerna deras datorsystem och dessa 

sparbanker äger delar av Swedbank eller tvärt om (ibid).  

 

Vimmerby sparbank ombildades 2001 till ett bankaktiebolag och till följd av detta 

bildades Vimmerby sparbanksstiftelse som idag äger 60 % av aktierna i sparbanken 

(Vimmerby sparbanksstiftelse, 2015). De resterande 40 % av aktierna ägs av Swedbank 

AB. Sparbanken verkar inom det geografiska området i Vimmerby kommun där en del 

av vinsten på sparbankstiftelsens aktiekapital används till allmännyttiga ändamål. 

Vimmerby sparbank avsatte genom sparbanksstiftelsen år 2014 cirka 870 000 SEK 

(ibid). 

 

Sörmlands sparbank är en fristående sparbank som tog sin nuvarande form 1998 då de 

förvaltade de fem föreningsbankskontoren runt om i Sörmland (Sörmlands sparbank, 

2015a). Sparbanken finns idag inom fem kommuner runt om i Sörmland med åtta 

kontor fördelade på sex orter. Det geografiska området som sparbanken verkar inom är 

Sörmlands län och varje år avsetts precis som i Vimmerby sparbanks fall en del av 

vinsten till allmännyttiga ändamål (ibid). Sörmlands sparbank avsätter ca 10 % av sin 

vinst varje år till allmännyttiga ändamål vilket år 2014 var 15 000 000 SEK (Sörmland 

sparbank 2015a). 

 

Vimmerby och Sörmlands sparbanks avsättning till allmännyttiga ändamål består av 

flertalet olika aktiviteter i olika sammanhang. Några exempel är; stipendier, studieresor, 
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bidrag, sponsring och miljöarbete (Vimmerby sparbanksstiftelse, 2015; Sörmlands 

sparbank, 2015b). Sörmlands sparbank använde begreppet “skicka vidare” där 

sparbanken delar in sitt arbete med allmännyttiga ändamål i följande kategorier; 

Kunskapstillväxt, Näringslivstillväxt och Hållbar tillväxt (Sörmlands sparbank, 2015b). 

Exempelvis ger sparbanken samtliga grund- och gymnasieskolor i Sörmland fri tillgång 

till NE.se vilket annars är avgiftsbelagt. Satsningar på unga entreprenörer görs för att 

främja företagsamhet i regionen. Vidare har flertalet miljöprojekt körts där bland annat 

100 cyklar skänktes till allmänheten som alternativ till bilen med målsättningen att 

minska utsläppen (ibid). 

Sparbankerna har i många fall en långt kultiverad relation med det lokala samhället där 

de verkar vilket historiskt saknar motstycke i andra relationer mellan kund och bank i 

Sverige. Storleksmässigt sett till affärsvolym, antal kunder och antal anställda är varje 

enskild sparbank förhållandevis liten jämfört med de ledande svenska bankerna såsom 

Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. Swedbankkoncernen som är en av 

Sveriges större banker hade under 2014 cirka 14 000 medarbetare fördelade på 458 

kontor (Swedbank 2015). Detta kan jämföras med Sörmlands sparbanks omkring 200 

medarbetare fördelade på sju kontor och Vimmerby sparbank som har ett kontor med 18 

anställda. (Sörmlands sparbank, 2015c, Vimmerby sparbanks årsredovisning, 2014). I 

och med sparbankernas lokala anknytning och perspektiv blir deras arbete med socialt 

ansvarstagande enklare att förmedla samt mer trovärdigt eftersom dessa banker kommer 

närmare sina kunder än storbankerna. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Studiens teoretiska referensram presenteras genom att relevanta teorier och begrepp 

grundligt redogörs för. Dessa teorier och begrepp kommer slutligen att illustreas och 

hypoteser skapas. 

 

 

3.1 Corporate Social Responsibility     

      

Carroll och Shabana (2010) beskriver Corporate Social Responsibility (CSR) som ett 

populärt och omdebatterat fenomen vilket numera har fått en stor utbredning och 

betydelse. Många organisationer har idag CSR implementerat i strategier och dess 

betydelse beskrivs som central (ibid).  

 

Carroll (1979) beskriver de olika ansvarsdimensionerna inom CSR enligt följande; Den 

ekonomiska dimensionen syftar till att företag ska producera varor och tjänster som 

samhället vill ha och även göra en vinst på dessa. Den legala dimensionen innebär att 

företag ska uppfylla sina ekonomiska åtaganden inom de lagar och regler som finns i 

samhället. Vidare har samhället även förväntningar och krav som är över de legala 

områdena och dessa hamnar inom den etiska dimensionen. Avslutningsvis kan företag 

också frivilligt donera pengar och sponsra olika delar av samhället och denna aspekt 

hamnar då under den filantropiska dimensionen.  

 

 Filantropiska 

 Etiska 

 Legala 

 Ekonomiska 

 

Figur 1. En illustration av Carrolls (1979) fyra ansvarsdimensioner. 

 

Det är knappast någon nyhet inom CSR-området att det råder tvetydigheter angående 

huruvida CSR påverkar kunders beteende eller ej (Sen & Bhattacharya 2001; Castaldo 

et al., 2009 ). Även företagens CSR-arbete och dess inverkan på det finansiella resultatet 

diskuteras flitigt bland författare (Sun 2012; Aupperle, Carroll, & Hatfield 1985; Saleh, 
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Zulkifli & Muhamad, 2011). Med andra ord råder det tvetydigheter inom forskningen 

huruvida CSR har direkta effekter på företags resultat och kunders beteende.   

 

Castaldo et al. (2009) menar att kopplingen mellan konsumenternas uppfattning om att 

ett företag är socialt inriktad och deras avsikt att köpa produkter av, existerar under 

förutsättning att två specifika villkor uppfylls. (1) De produkter som säljs av företaget 

följer etiska och sociala krav. (2) Företaget har ett erkänt åtagande att skydda 

konsumenternas rättigheter och intressen. Studien av Castaldo et al. (2009) visar att 

företagets sociala rykte och förtroende har stor betydelse för att konsumenterna ska 

köpa produkter av företaget. Det sociala ryktet anses variera beroende på vilken 

intressent som avses. Som exempel lyfts fram att ett rykte som rör miljöhänsyn inte 

alltid innebär att ha ett rykte om att vara lyhörda för konsumenterna. Förtroende för 

företag framhålls kunna både skapa framgång men också misslyckande om detta 

förtroende bryts. Investeringar i socialt rykte behöver även kompletteras med 

investeringar i produktsortimentet. Med andra ord finner Castaldo et al. (2009) att CSR 

kan påverka kunders beteende under förutsättning att företaget uppfyller flera 

kompletterande krav och aspekter.   

 

Sen och Bhattacharya (2001) betonar att flera författare tidigare påtalat sambandet 

mellan företags CSR-aktiviteter och konsumenternas attityd gentemot företaget. Dock 

ser de ett gap i forskningen där det inte är känt när, hur och för vem specifika CSR 

initiativ fungerar. I två studier undersöker de när, hur och varför konsumenterna 

reagerar på CSR. Deras viktigaste konklusion är att CSR under vissa förutsättningar till 

och med kan minska konsumenternas avsikt att köpa eller använda företagets produkter. 

Sen och Bhattacharyas (2001) bidrag är därmed att visa att CSR inte enbart och alltid 

har direkt positiv effekt på konsumenternas avsikter att handla eller använda företags 

produkter eller tjänster. 

 

Utifrån ovanstående resonemang (Castaldo et al. 2009; Sen & Bhattacharya 2001) tycks 

en gemensam åsikt vara att CSR kan påverka kunders köpbeteende men att det råder 

delade meningar om CSRs specifika inverkan på kunder samt huruvida denna påverkan 

är positiv eller negativ. En gemensam linje tycks vara att CSRs inverkan på kunders 

beteende inte enbart kan anses vara eller icke vara. 

 

Castaldo et al. (2009) menar att vissa förutsättningar måste uppfyllas för att CSR skall 

ha påverkande effekt. Sen och Bhattacharya (2001) hävdar att CSR under vissa 
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omständigheter till och med kan ha en negativ påverkan hos kunderna. Författarna tycks 

även själva anse att CSR och dess exakta inverkan hos kundernas beteende därmed inte 

kan sammanfattas med en enkel tes. Med denna utgångspunkt krävs alltså ytterligare 

specificering av CSR för att finna samband mellan företagens arbete och kundernas 

beteende.  

 

3.2 Intressentperspektivet 

 

Freeman (1984) beskriver företagets intressenter i ”the stakeholder theory” (hädanefter 

intressentperspektivet) som; alla personer som kan påverka eller som kan bli påverkade 

av organisationens verksamhet och mål. Bland annat lyfts ägare, kunder, leverantörer 

och inte minst samhället fram som exempel på intressenter (ibid). Denna beskrivning 

har blivit kritiserad för sin breda ansats då den inte anses säga tillräckligt om vilka och 

varför vissa intressenter är mer betydelsefulla än andra (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

Freeman har i nya artiklar vidareutvecklat och betonat olika aspekter av 

intressentperspektivet tillsammans med andra författare för att bredda sitt perspektiv 

(Evan & Freeman 1990; Harrison & Freeman 1999; Freeman 1999; Freeman et al., 

2004). Den ursprungliga definitionen av Freeman (1984) används dock även idag som 

referenspunkt för forskare och författare på ämnet även om beskrivningen ständigt 

tolkas och vidareutvecklas åt olika håll. 

 

Carrolls (1999) fyra CSR-dimensioner beskrivs vara riktade mot samhället och dess 

intressenter vilket tydliggör koppling mellan CSR och intressentperspektivet. Vidare har 

Freemans (1984) intressentperspektivet till skillnad från Friedmans (1962) 

ägarfokusering en bredare och mer pluralistisk syn på CSR som helhet. Därmed står inte 

längre enbart organisationens ägare i fokus utan snarare de som påverkar och påverkas 

av organisation och dess tjänster/produkter. 

 

3.3 Filantropiska ansvarsdimensionen 

 

Den filantropiska ansvarsdimensionen inom CSR är frivillig där företag ger tillbaka till 

samhället genom t.ex. sponsring, miljö och övriga donationer eller välgörenhet. Porter 

och Kramer (2002) har delade meningar vad gäller dess inverkan på kundernas 

beteende. Page och Feam (2005) menar att filantropiska aktiviteter som utgår från ett 

varumärke inte har någon märkbar positiv effekt på kundernas beteende. Becker-Olsen, 

Cudmore och Hill (2006) anser att marknadsförare idag måste vara noggranna med sina 
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marknadsföringsprogram när det gäller CSR och den filantropiska dimensionen då 

dåligt tillämpade CSR-aktiviteter kan skada varumärket och försäljningen. En stor 

anledning är, enligt författarna, att kunder som är rationella är mindre villiga att ersätta 

produktegenskaper med filantropiska aktiviteter som enbart utgår från ett varumärke. En 

anledning till detta är att företag som valt att spendera pengar på filantropiska aktiviteter 

inte kan använda dessa pengar igen för att förbättra produktegenskaper eller företagens 

tjänster vilket även Castaldo et al. (2009) har noterat. Pengarna kan därmed vara 

bortkastade resurser och speciellt om kunder väljer ett annat varumärke vilket kan 

resultera i minskad försäljning för förtaget. 

 

He och Lai (2014) tar i sin artikel upp att CSR-aktiviteter, och främst de legala och 

etiska dimensionerna, kan påverka kundernas beteende positivt. Vidare har de 

uppmärksammat att filantropiska aktiviteter kan ha en positiv inverkan på ett företags 

prestation men de tar inte upp hur det haft inverkan på kundernas beteende. Även Tsai, 

Lin och Li (2014) menar att filantropsikt ansvar och förmedlandet av detta, kan ha 

positiv effekt på kundernas tillfredsställelse kopplat till CSR-prestationen. Författarnas 

slutsats när de genomförde en undersökning efter en jordbävning i Japan, är att 

filantropiskt ansvar från företag kunde påverka kunderna positivt. Deras förslag är att 

företag behöver vara aktiva inom det filantropiska ansvarsområdet på medellång till 

lång sikt för att förbättra företagets image och varumärkesresonans. Även Sohn, Han 

och Lee (2012) menar att företagens filantropiska arbete kan ha positiv inverkan på 

kunder och deras beteende. De framhäver att filantropiska aktiviteter kan påverka 

intressenterna positivt, särskilt rätt applicerad sponsring anses ge bäst inverkan på 

företagets kunder och intressenter (ibid). 

 

3.4 Corporate Citizenship  

 

Ett annat perspektiv inom CSR är Corporate Citizenship (CC), som syftar till de mer 

sociala och samhällsnyttiga aspekterna som företag bidrar med till samhället 

(McEachern, 2015; Waddock & Smith, 2000). Dessa aspekter omfattar både 

kommersiella och filantropiska aktiviteter och kan jämföras med CSRs fyra 

dimensioner. McEachern (2015) och Carroll (1998) skriver båda att CC kan innefatta att 

företag och organisationer ska vara lönsamma, följa lagar, demonstrera etiskt ledarskap 

samt ge tillbaka filantropiskt till samhället. Den stora skillnaden mellan CSR och dess 

fyra ansvarsdimensioner och CC är främst att den senare fokuserar på samhället och 
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allmänheten och att företag ska som mål att fungera som en samhällsmedborgare där de 

har operativ verksamhet (McEachern, 2015). Detta innebär att rent idealt så praktiseras 

CC genom företag och företagsledare som agerar likt medborgare i det samhälle de 

verkar inom. Vidare ska de också etablera hållbara och ömsesidiga samhällsrelationer 

genom att proaktivt delta i olika program för t.ex. att främja uppbyggandet av den lokala 

infrastrukturen och övrig samhällsverksamhet (Vidaver-Cohen & Altman, 2000). Detta 

innebär att CC går längre än de mer kortsiktiga filantropiska aktiviteterna då 

samhällsmedborgarskapet förutsätter ett långsiktigt perspektiv (ibid).   

 

Många studier tyder på att kunder och intressenter rent beteendemässigt svarar positivt 

på CC aktiviteter som företagen medverkar i (Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006; 

Creyer & Ross, 1997; Maignan & Ferrell, 2001). Allt fler företag har därför försökt att 

strategiskt implementera CC som del av sin verksamhet för att bevisa för allmänheten 

att de uppträder på ett socialt och ansvarsfullt sätt (Maignan & Ferrell, 2003; Matten & 

Crane, 2005). 

 

Det finns också kritik kring CC då det i praktiken kan vara svårt att applicera ett 

medborgarskap i det dagliga arbetslivet (Sundström & Hyder, 2008). Kritik riktas 

främst till hur intressenternas krav kan verka uteslutande i relation till varandra men 

även hur företagen ska uppmärksamma alla intressenter på en rättvis nivå så att alla får 

lika stor betydelse (ibid).  

 

Sundström och Hyder (2008) menar att företag som aktiverar sig som en 

samhällsmedborgare behöver utveckla goda relationer och samarbeten med det lokala 

samhället och dess intressenter för att på bästa sätt upprätthålla förtroendet. Vidare 

skriver Waddock och Smith (2000) att goda relationer och bra dialoger med samhället 

och intressenterna är något som är viktigt för att kunna tillämpa CC på bästa sätt. De 

trycker på att CC ska hjälpa till att bygga upp lokala samhällen starkare genom att 

utveckla goda relationer och konversationer och på sätt att den ekonomiska 

produktiviteten ökar. Detta leder i sin tur till ett bättre välmående samhälle som helhet 

och de ekonomiska kostnaderna sjunker vilket kan leda till att ett positivt 

beteendemönster utvecklas i samhället mellan företag, organisationer och deras 

intressenter (ibid).  
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3.5 Strategisk filantropi  

 

Porter och Kramer (2002) tar i sin artikel upp Milton Friedman och hans 

aktieägarperspektiv för att klargöra varför strategisk filantropi behövs. Friedman (1962) 

förespråkar, utifrån hans aktieägarperspektiv, att företag endast har ett socialt ansvar 

och detta är att öka vinsterna. Om något bidrag utöver detta ges till samhället så är det 

upp till intressenterna i företaget att själva bestämma det, inte företagen eller dess 

ledning själva (ibid). Porter och Kramer (2002) bygger vidare på detta resonemang och 

säger att såsom företag praktiserar filantropiska aktiviteter idag så har Fridman rätt. 

Porter och Kramer (2002) hävdar att företag i större utsträckning behöver fokusera på 

strategisk filantropi där perspektivet är mer långsiktigt och att satsa resurser lokalt för 

att förbättra livskvalitén för människor och på detta sätt få positiv respons från 

samhället. Noterbart är att detta var något som Waddock och Smith (2000) också 

förespråkade i sin artikel angående Corporate Citizenship. Vidare menar Porter och 

Kramer (2002) att det är av yttersta vikt för företagen att innan de praktiserar 

filantropiska aktiviteter, behöver implementera dessa i en strategi som går hand i hand 

med verksamheten. Företagen måste också betänka var och hur de ska bidra med sina 

filantropiska aktiviteter såsom sponsring, donationer eller välgörenhet för att på bästa 

sätt praktisera en strategisk filantropi och därmed få långsiktig positiv respons från 

intressenterna (ibid). Figur 2 nedan visar att en perfekt kombination av filantropiska och 

ekonomiska aspekter är att föredra för att få ut den bästa kombinerade sociala och 

ekonomiska nyttan. 

 

 

 

Figur 2. En konvergens av intressen. (Porter & Kramer, 2002, s. 24) 
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Enkelt förklarat kan Porter och Kramers (2002) strategiska filantropi praktiseras genom 

en väl genomtänkt strategi som syftar till att ge tillbaka långsiktig nytta till det lokala 

samhället för att generera bästa möjliga ekonomiska och sociala värde. Detta är enligt 

Porter och Kramer (2002) att maximera det filantropiska värdet.    

 

3.6 Kundernas beteende 

 

Tidigare studier (Porter & Kramer, 2002; He & Lai, 2014; Page och Feam, 2005; 

Becker-Olsen, Cudmore och Hill, 2006; Creyer och Ross, 1997; Maignan och Ferrell, 

2001; Sohn, Han och Lee, 2012; Castaldo et al., 2009) hävdar att kundernas beteende 

påverkas av företagens sociala ansvarstagande men definierar ej vad begreppet är och 

innebär. Anledningen till detta är att kunders beteende ses som ett relativt brett och 

komplext begrepp och kan innefatta handlingar, uppförande, reaktioner, tankar och 

känslor (NE, 2015b). Detta innebär således att en kund som har ett positivt beteende 

gentemot ett företag tänker, tycker, uppför, handlar eller reagerar positivt i förhållande 

till företaget och kan därför göra det på olika sätt. Oberoende av hur detta handlingssätt 

ter sig kommer därmed ett positivt beteende att främja viljan att vara kund i företaget.  

 

3.7 Studiens teoretiska referensram  

 

De aktuella begrepp som tagits upp i den teoretiska referensramen har alla en gemensam 

koppling till CSR. Filantropi och CC beskrivs av ett flertal författare (Carroll, 1979; 

Vidaver-Cohen & Altman, 2000; Porter & Kramer, 2002) som dimensioner och 

områden företag frivilligt kan arbeta med för att stödja sociala aspekter i samhället och 

omvärlden. Det innebär att företagen inte är tvingade att ta ett socialt ansvar och att det 

görs utöver vad lagar och ekonomiska krav kräver. 

 

Effekterna av såväl CSR, filantropi och CC har diskuterats i den teoretiska 

referensramen och visar att det finns olika åsikter om de faktiska effekterna de har i 

relation till kunderna. Nedan presenteras en modell (figur 3) som sammanfattar den 

teoretiska referensramen och som utgör grund för vår empiriska undersökning och 

efterföljande diskussion. Modellen åskådliggör en strategisk dimension av filantropi 

som utgår från ett mer långsiktigt perspektiv av sponsring, donationer och annat 

ekonomiskt stöd till samhället och som därmed ligger mellan kortsiktig filantropi och 

CC som också bygger på långsiktiga samhällsengagemang som inte behöver bestå i att 
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donera medel. Med andra ord är strategisk filantropi ett begrepp som inte entydligt kan 

kopplas enbart till filantropi eller CC. Porter och Kramers (2002) strategiska filantropi 

kombinerar därmed dessa två perspektiv (Se figur 3).  

 

Figur 3. Dimensioner av företagens samhällsansvar. 

 

 Filantropi- kortsiktig, hanteras genom att bidra med medel - dvs. att donera 

pengar till behövande eller sponsra, engångskaraktär. 

 Strategisk filantropi- långsiktig, hanteras genom att bidra med medel - donera 

större pengar till behövande eller sponsra, upprepas ofta och får strategisk 

betydelse för mottagaren - kan vara lokalt knuten.  

 Corporate Citizenship- långsiktig, hanteras genom långsiktigt engagemang 

(ofta inte i form av medel)- t.ex. genom möten, träffar för att diskutera 

infrastrukturella frågor som har betydelse i de orter som företagen har 

verksamhet - ofta lokalt knuten.  

3.8 Studiens hypoteser  

 

Vi har valt att utgå från kundernas perspektiv för att analysera hur sparbankskunder 

uppfattar sparbankers arbete med CSR, filantropi, strategisk filantropi och CC. Detta 

sker genom hypotesprövning. Vi har därför deduktivt arbetat fram fyra olika hypoteser 

utifrån den teoretiska referensramen.  

 

Porter och Kramers (2002) strategiska filantropi sträcker sig längre än den traditionella 

filantropin. De påpekar att företag måste betänka var och hur de praktiserar sina 

filantropiska aktiviteter så att de går hand i hand med verksamheten. Aktiviteterna ska 

FIlantropi 
 

Corporate Citizenship 

 

Filantropi 
- He och Lai (2014) 

- Page och Feam (2005)  
- Tsai, Lin och Li (2014) 

 

 

Corporate 

Citizenship 
 -Becker-Olsen, Cudmore 

och Hill (2006)  
- Creyer och Ross (1997)  

- Maignan och Ferrell 

(2001) 
- McEachern (2015)  

- Sundström och Hyder 

(2008) 
- Vidaver-Cohen & Altman 

(2000) 
 Waddock och Smith 

(2000)  

Strategisk  

Filantropi 
-Porter och Kramer 

(2002) 
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också främja det lokala samhället långsiktigt för att förbättra livskvalitén (ibid). Enligt 

Porter och Kramer (2002) kommer företag som lyckas med detta att få bästa tänkbara 

respons från kunderna och därmed påverkas kundernas beteende gentemot sparbanken 

positivt. Utifrån detta fann vi främst två parametrar som var viktiga och dessa är att 

företag ska agera lokalt och långsiktigt. Vi har därför utvecklat två hypoteser (H1 och 

H2) som testas genom påståendena 1-2 och 4-6 i enkäten. Dessa påståenden syftar 

således till att testa hur kunderna uppfattar sparbankernas donationer och sponsring 

relaterat till långsiktighet och lokalt. 

 

H1: Filantropi ska ha strategisk och långsiktig betydelse för att inverka positivt på 

kundernas beteende. 

 

H2: Filantropi ska ha strategisk betydelse på lokal nivå för att inverka positivt på 

kundernas beteende. 

 

Tsai, Lin och Li (2014) hävdar att kortsiktiga filantropiska aktiviteter har en positiv 

inverkan på kundernas beteende. Sohn, Han och Lee (2012) menar att företagens 

satsningar inom filantropi gör att kunder ser positivt på företaget ur ett flertal olika 

perspektiv och därmed påverkas deras beteende positivt. Speciellt sponsring som 

praktiseras på rätt sätt anses påverka kunderna mest positivt (ibid). Porter och Kramer 

(2002) nämner sponsring, miljöarbeten och välgörenhet som några exempel på 

kortsiktiga filantropiska aktiviteter. Utifrån detta väljer vi att utforma hypotes tre (3) 

som är kopplad till påståendena 7-9 i enkäten. Dessa påståenden syftar således 

följdriktigen till sponsring, miljöarbete och välgörenhet. 

 

H3: Filantropiska aktiviteter har en kortsiktig positiv inverkan på kunders beteende. 

 

Slutligen utvecklade vi även en hypotes utifrån teorin om CC vilket främst syftar till att 

företag ska agera engagera sig lokalt som en samhällsmedborgare (McEachern, 2015). 

Vidare ska företagen aktivt arbeta för att etablera varaktiga och ömsesidiga 

samhällsrelationer genom att proaktivt delta i olika samhällsprogram vilket innebär att 

CC går längre än de mer kortsiktiga filantropiska aktiviteterna (Vidaver-Cohen & 

Altman, 2000). CC kan enligt ett flertal författare ha en positiv inverkan på kunder 

(Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006; Creyer & Ross, 1997; Maignan & Ferrell, 

2001). Utifrån detta resonemang kan hypotes fyra utformas (H4) och som bygger på 
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påståendena 10-12 i enkäten. Dessa påståenden syftar således följdriktigen till 

företagens proaktiva arbete med att delta i olika samhällsprogram och även de 

ömsesidiga samhällsrelationerna.  

 

H4: Corporate Citizenship och företagens agerande som en samhällsmedborgare har 

en långsiktig positiv inverkan på kundernas beteende.  

 

Nedan följer en illustration av studiens angreppsätt där vi genom att utgå från ett 

kundperspektiv studerar bankernas ansvarstagande utifrån tre ansvarsdimensioner. Den 

filantropiska ansvarsdimensionen är huvudsakligen kortsiktig medan CC och strategisk 

filantropi avser en längre tidshorisont. 

 

 

Figur 4. En illustration över studiens angreppssätt. Källa: Egen. 
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4. Metod 
 

 

I detta stycke kommer valet av studiens forskningsfilosofi, forskningsansats samt 

forskningsmetod att introduceras. Även studiens empiriska metod kommer att 

presenteras, och inkludera bl.a. datainsamlingsmetoder, urval, operationalisering, 

pilotstudie, validitet, reliabilitet och etisk beaktande. 

 

 

4.1 Vetenskaplig ansats  

 

Inom den vetenskapliga ansatsen ryms vår forskningsfilosofi, forskningsansats och även 

forskningsmetod vilka vi redogör för nedan.  

 

4.1.1 Forskningsfilosofi  

 

Vår studie har en positivistisk ståndpunkt eftersom vi har som mål att tillämpa 

naturvetenskapliga metoder i den sociala världen (Bryman & Bell, 2013). Positivismen 

grundar sig i den empiriska och naturvetenskapliga traditionen där forskare söker 

kunskap som är verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft (Patel & 

Davidson, 2011). Målet för det positivistiska förhållningssättet är att iakttagelser är 

logiskt prövbara genom naturvetenskapliga metoder för att kontrollera ett orsak-verkan 

samband (ibid).  

 

Eftersom målet med vår studie är att mäta om CSR och studiens olika CSR-perspektiv 

har en positiv inverkan på sparbankskundernas beteende så har vi som sagt tidigare ett 

positivistiskt angreppssätt. Vi kommer därför att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning som ska testa våra hypoteser som vi arbetat fram ur den behandlade 

teorin.  

 

4.1.2 Forskningsansats  

 

Studiens forskningsansats är deduktiv. Detta tillvägagångssätt är valt eftersom studien 

bygger på tidigare teorier inom CSR-området som testas genom hypoteser. Bryman och 

Bell (2013) menar att deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om 

förhållandet mellan teori och praktik och är nära kopplad gentemot positivismen. Vidare 

menas att deduktion därmed har ett angreppssätt som utgår från tidigare befintlig teori 
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vilket medför att slutsatserna härleds genom den teoretiska referensramen (ibid). 

Utvecklingen av hypoteser sker sedan med tidigare teori som utgångspunkt och prövas 

sedan för att testa deras giltighet (Eriksson & Hultman, 2014). Vi har valt att utgå från 

en deduktiv ansats eftersom vi kommer utgå från tidigare teorier snarare än att ha för 

avsikt att skapa nya vilket kännetecknar ett positivistiskt förhållningssätt (ibid). 

 

Huvudsakligen har information till denna studie inhämtats från publicerade 

vetenskapliga artiklar som är aktuella för området. Utgångspunkten för 

litteratursökningen var med ett fokus på modernare vetenskapliga artiklar samt erkända 

författare och forskare på området. Databasen Discovery på Högskolan i Gävle 

användes huvudsakligen men kompletterades även med andra aktuella databaser så som 

Google Scholar och Scopus. De nyckelord som användes i sökningarna är; CSR, 

Customer behavior, Strategic philanthropy och Corporate citizenship. Carroll (1979) 

samt Porter och Kramer (2002) utgör själva fundamentet i vår studie och inkluderas 

därmed huvudsakligen för att ha utvecklat erkända och grundläggande teorier för hela 

CSR området. 

 

Dessa vetenskapliga artiklar har kompletterats med relevant forskning- och 

metodlitteratur inom vårt studieområde. Denna litteratur har huvudsakligen använts som 

stöd till att diskutera studiens metoddel och beskrivning av tillvägagångssättet.   

 

4.1.3 Forskningsmetoden  

 

Bryman och Bell (2013) menar att en forskningsmetod antingen kan vara kvalitativ eller 

kvantitativ. Kvantitativ forskning avser framförallt att försöka beskriva och förklara 

orsak och verkan som rör det aktuella forskningsområdet där analys görs med hjälp av 

mätningar och siffror. Följaktligen kan kvantitativ forskning sammanfattas som starkt 

sammanlänkad med positivismen och utgår ofta från en deduktiv forskningsansats 

(ibid). Tillvägagångssättet för kvalitativa studier kan vara intervjuer, observationer samt 

öppna frågeformulärsundersökningar (Denscombe, 2009). Kvalitativ forskning kan även 

sammanfattas utifrån ett tolkande synsätt med en induktiv forskningsansats (Bryman & 

Bell, 2013). Utifrån ovanstående resonemang anser vi att kvantitativ metod är 

lämpligast eftersom vi avser att statistiskt mäta vilken inverkan de olika CSR-

variablerna har på kundernas beteende. Genom olika mätningar kan vi se om någon av 

dem har större betydelse för kunderna än de övriga.  
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Studien avser som tidigare nämnt att göra en enkätundersökning på sparbankskunder, en 

så kallad surveyundersökning (Bryman & Bell, 2013). Följaktligen är en kvantitativ 

metod lämplig (Bryman & Bell 2013; Eriksson & Hultman 2014; Denscombe 2009). 

Eftersom studien avser att testa huruvida ett samband mellan sparbankernas CSR-arbete 

och deras kunders beteende föreligger krävs både en bred och stor mängd kvantitativ 

data vilket lämpligen samlas in genom enkäter. Bryman och Bell (2013) menar att 

kvantitativa data bidrar med möjligheten att finna mönster och förklaringar som bidrar 

till studiens utfall. Därmed kan i vår mening en helhetsbild av sambandet mellan 

sparbankernas CSR-arbete och deras kunders beteende framgå. 

 

Vid kvantitativ forskning betonar Bryman och Bell (2013) vad kvantitativa forskare 

skall ha sitt huvudsakliga fokus på; Mätning, generalisering, replikerbarhet och 

kausalitet. Mätning beskrivs vara den viktigaste angelägenheten att beakta då själva 

grunden i kvantitativ forskning utgår från att söka och förklara utifrån statistiska 

mätningar. Generalisering syftar till i vilken utsträckning det aktuella resultatet kan 

generaliseras till andra grupper än den specifikt undersöka urvalsgruppen. 

Replikerbarhet avser att minimera skevheter vilket betyder att resultaten från en studie 

skall vara opåverkade av forskaren. Därmed skall en upprepning och replikering av 

studien vara möjlig. Slutligen syftar kausalitet till att utöver att förklara hur saker och 

ting är även att betona varför det är på det sättet (ibid).  

 

Vår studie är utformad för att främja såväl generaliserbarheten och replikerbarheten. 

Generaliserbarheten främjas i vår mening genom att en bred grupp av både privata och 

företagskunder från två av landets drygt 70 sparbanker deltar i enkäten. Vidare har vi 

som mål att deltagarna är inom ett brett åldersspann. Vår åsikt är därmed att studien 

skall kunna generaliseras till andra företag som använder filantropi och CC på 

motsvarande sätt som de studerade sparbankerna. Replikerbarheten anser vi dessutom 

vara hög eftersom enkätundersökningen kan replikeras på andra företag vid andra 

tillfällen och att vi som forskare inte påverkar resultatet. Vidare använder vi i enkäten 

en Likertskala vilket även det gynnar replikerbarheten eftersom denna skala omfattar en 

bestämd mängd svarsalternativ, i vårt fall fem.  
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4.2 Tillvägagångssätt 

 

Vårt tillvägagångssätt för studien redogörs utförligt i nästkommande stycken. Det är av 

yttersta vikt att denna process ska bli rätt för att kunna genomföra studien på bästa 

möjliga sätt. 

 

4.2.1 Urval 

 

Att generalisera är oftast av stor vikt för en kvantitativ forskare och därför anses 

kriterier för urvalet viktigt. Generalisering kan endast ske om forskaren använt 

sannolikhetsurval för att kunna dra slutsatser från ett stickprov till en hel population 

(Bryman & Bell, 2013). Ett sannolikhetsurval innebär enkelt förklarat att varje enhet i 

populationen har lika stor chans att bli vald (ibid). Tyvärr finns det, enligt Denscombe 

(2009), många situationer där en kvantitativ forskare har svårt att använda 

sannolikhetsurval och de vanligaste orsakerna är att forskaren inte anser det möjligt att 

inkludera ett tillräckligt stort urval. Vidare kan forskaren sakna tillräcklig information 

om populationen samt att det även kan visa sig svårt att komma i kontakt med ett 

korrekt urval genom sannolikhetsurval. Vid dessa förhållanden kan forskaren använda 

ett icke-sannolikhetsurval som kortfattat innebär att vissa enheter i populationen har 

större chans att komma med i urvalet (ibid).  

 

Det finns ett flertal olika icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 

2013) och några exempel är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. I vår 

studie har vi använt ett bekvämlighetsurval eftersom de som svarat på enkäten är de som 

råkat finnas tillgängliga för forskningen under den specifika tid som enkäten har funnits 

tillgänglig (ibid). Vidare har enkäten levererats till tre olika sparbankskontor av cirka 

sjuttio möjliga på grund av vår bosättning och den geografiska situationen vilket också 

talar för användningen av ett bekvämlighetsurval. Vi har dock försökt att distribuera 

enkäten till både privatkunder och företagskunder för att på detta sätt få ett så 

representativt urval som möjligt. Tyvärr anser vi ändå att generaliseringen kan ha blivit 

lidande genom vårt bekvämlighetsurval vilket också Bryman och Bell (2013) påpekar. 

 

4.2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Vilket nämndes under den vetenskapliga metoddelen avser studien att använda en 

deduktiv hypotetisk och kvantitativ ansats för att undersöka hur kunder påverkas av 
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sparbankernas sociala ansvarstagande. Data som används i denna studie har samlats in 

genom en enkätundersökning genomförd på Sörmlands- och Vimmerby sparbank. 

 

En enkätundersökning grundar sig på att samla in data som är primärkällor (Patel & 

Davidson, 2011). Till skillnad från sekundärkällor anses primärkällor vara specifikt 

lämpade vid enkätundersökningar (ibid). Då lite data fanns tillgänglig som rörde 

sparbankernas CSR-arbete var val av primärdata givet. Primärdata är att föredra då 

materialet är mer specifikt och det är svårare att kunna uppnå studiens syfte. 

 

Enkäten är framtagen utifrån de ställda hypoteserna vilket innebär att den är deduktivt 

framarbetad. Vidare har en dialog med båda sparbankerna förts när enkäten konstruerats 

och 12 påståenden har till slut kunnat formuleras. Sparbankernas kunder besvarade 

enkäten direkt på banken och i anslutning till dennes övriga ärenden vilket gjorde det 

möjligt att vi enkelt nådde ut till dem. Avslutningsvis informerade och utbildade vi 

personalen som delade ut enkäter så att de skulle kunna finnas till hands om eventuella 

oklarheter uppstod kring påståendena i enkäten. 

 

4.2.3 Bortfall 

 

I vår studie hade vi som mål att få in över 100 enkäter och därför lämnade vi 

sammanlagt ut 140 enkäter och fick tillbaka 105. Vårt bortfall blev därmed 35 enkäter 

vilket motsvarar ett bortfall på 25 %. Svarsprocenten blir då 75 % vilket Bryman och 

Bell (2013) anser är bra och de påpekar samtidigt att en svarsprocent under 50 % är 

oacceptabel. Vi kan därför konstatera att vårt bortfall inte är tillräckligt stort för att 

felaktigheter kring skevheter ska uppstå. Därmed anser vi att vårt enkätunderlag är 

tillräckligt stort och bortfallet godtagbart för att gå vidare med studien. 

Vi kan även konstatera att könsfördelningen och åldersfördelningen är relativt jämt 

fördelat även om individer mellan 55-64 år är något överrepresenterade vilket redogörs 

för utförligare i stycke 5.2.1.  

 

4.2.4 Operationalisering  

 

Bryman och Bell (2013) menar, som tidigare nämnts, att operationaliseringsprocessen 

innebär att utforma mätbara mått på begreppen som är deducerade från teorin. Djurfeldt 

et al. (2010) hävdar att begreppen som avsetts att kunna mätas behöver omskapas till 
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konkreta frågor eller påståenden. I vår teoridel har vi huvudsakligen behandlat tre 

centrala teorier; filantropi, Corporate Citizenship och strategisk filantropi vilka vi sedan 

omarbetat till enkätfrågor för att en mätning skall vara genomförbar. I figur 5 nedan 

återfinns de olika teorierna (filantropi, CC och strategisk filantropi) med respektive 

teoris mest centrala och tongivande aspekter. Dessa aspekter har vi sedan omformulerat 

till påståenden vilka gjorts mätbara genom frågorna i enkäten. Detta gör det därmed 

möjligt att analysera huruvida, samt i vilken utsträckning, de aspekter som mäts 

påverkar kundernas beteende. 

 

 
 

 

Figur 5. Operationaliseringsprocessen. Källa: Egen. 

 

Våra mätinstrument i enkätundersökningen består av tre typer av variabler; 

kontrollvariabler, beroende variabler och slutligen oberoende variabler vilka samtliga 

hjälper oss studera företags sociala ansvarstagandes påverkan på kundernas beteende.  

 

4.2.5 Kontrollvariablar  

 

Djurfledt et al. (2010) menar att kontrollvariabler består av bakomliggande och 

mellanliggande variabler. Dessa används för att analysera huruvida ytterligare variabler 



 

25 

 

kan påverka sambandet i resultatet (ibid). Kontrollvariablerna i vår enkät utgår från 

ålder, kön samt huruvida den aktuella respondenten är kund på sparbanken i dagsläget. 

Dessa benämns hädanefter som bakomliggande variabler. Anledningen till att dessa 

bakomliggande variabler är av intresse är att de kan ha inverkan på̊ kundernas beteende 

och uppfattningar om sparbankernas CSR-arbete. Vår studie innehåller i övrigt inga fler 

mellanliggande variabler. 

 

4.2.6 Beroende variabel  

 

Bryman och Bell (2013) menar att beroende variabeln påverkas av den oberoende 

variabeln. I vårt fall är den beroende variabeln kundernas beteende. För att testa 

huruvida kundernas beteende påverkas har vi utifrån våra fyra inledande nämnda 

hypoteser utformat enkätfrågor för att testa respektive hypotes.  

 

Samtliga påståenden i vår enkätundersökning syftar således till att testa hur oberoende 

variabler som representeras av olika former av samhällsansvar kan ha inverkan på 

beroende variabeln kunders beteende. Eftersom påståendena är ställda utifrån olika 

teorier och aspekter inom teorierna kommer därmed kundernas beteende att testas 

utifrån olika teorier på området CSR. Vi undersöker hur kundernas beteende påverkas 

av filantropi, strategisk filantropi samt av CC. Därmed kan antas att dessa oberoende 

variabler påverkar kunderna på olika sätt vilket förväntas framgå när olika teorier, 

begrepp och aspekter prövas. 

 

Tidigare studier hävdar enbart att kundernas beteende påverkas av företagens sociala 

ansvarstagande men definierar inte detta begrepp. Vi definierar kundbeteende som: “de 

handlingar, uppförande och reaktioner en kund uttrycker, tänker eller känner” baserat 

på NE (2015b). Studiens beroende variabel, kundernas beteende, omfattar i denna studie 

denna definition.  Mer specifikt innebär detta att ett positivt beteende bland kunderna 

främjar deras vilja att vara kund hos banken. 

 

4.2.7 Oberoende variabel  

 

Bryman och Bell (2013) påpekar att den oberoende variabeln är den variabeln vilken 

inte påverkas av sambandet. Den oberoende variabeln beskrivs istället vara den variabel 

som har förmågan att kunna påverka förändring i beroende variabeln (Patel & 

Davidson, 2011). I vår studie är det CSR eller mer specifik, filantropi, strategisk 
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filantropi och Corporate Citizenship som utgör de oberoende variablerna. Dessa 

oberoende variabler har tillskillnad från beroende variabeln använts för att kunna påvisa 

resultatet i beroende variabeln.  

 

4.2.8 Resultat av operationaliseringen  

 

I vår operationalisering utgick vi från tre centrala perspektiv inom CSR och bröt ner 

dessa tre teorier till centrala begrepp och aspekter. Utifrån dessa formulerades därefter 

påståenden vilka har hjälpt att besvara våra fyra ställda hypoteser.  

 

Hypotes ett (H1) påstår att strategisk filantropi har strategisk och långsiktig betydelse 

för att generera värde för kunderna. För att testa denna hypotes använde vi påstående ett 

och två i enkäten vilka båda betonar just denna aspekt i sina påståenden (se tabell 4.1). 

 

Påstående                                                                                CSR-aspekt 

1. Det är viktigt att sparbanken tänker långsiktigt 

när de ger tillbaka till samhället.  

H1 - långsiktighet - Strategisk 

filantropi 

2. Min relation med sparbanken påverkas positivt 

av deras långsiktiga arbete med att ge tillbaka till 

samhället. 

H1 - långsiktighet - Strategisk 

filantropi 

Tabell 4.1 Sammanställning av påståenden om strategiska filantropin långsiktighet 

kopplat till H1. Källa: Egen. 

 

Vidare studerar vi även den lokala betydelsen av strategisk filantropi och i tabell 4.2 

följer därmed en sammanställning av påstående fyra, fem och sex vilka avser att mäta 

huruvida kundernas beteende påverkas av denna aspekt av strategisk filantropi (se tabell 

4.2). 

 

 

Påstående                                                                                    CSR-aspekt 

4. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till 

utvecklingen av det lokala näringslivet.  

H2 - lokalt - Strategisk 

filantropi 
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5. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till att 

främja det lokala föreningslivet.  

H2 - lokalt - Strategisk 

filantropi 

6. Det är viktigt för mig att sparbanken stödjer duktiga 

individer på lokal nivå genom att dela ut stipendium.  

H2 - lokalt - Strategisk 

filantropi 

Tabell 4.2 Sammanställning av påståenden om strategiska filantropin lokalt kopplat till 

H2. Källa: Egen. 

 

I tabell 4.3 nedan följer påstående sju, åtta och nio i vår enkät vilka avser att mäta 

kundens beteende kopplat till företagets filantropiska CSR-arbete. Filantropi syftar som 

tidigare nämnt betydligt mer kortsiktigt och icke regelbundna åtaganden till skillnad 

från CC och strategisk filantropi som är långsiktiga. Lämpliga påståenden syftar således 

till kortsiktig filantropi vilket utgörs av sponsring, kortsiktiga och icke regelbundna 

miljösatsningar och välgörenhet (se tabell 4.3).  

 

Påstående                                                                                        CSR-aspekt 

7. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till samhället 

genom sponsring. 

H3 - kortsiktig - 

filantropi 

8. Det är viktigt för mig att sparbanken sporadiskt bidrar till 

en hållbar miljö. 

H3 - kortsiktig - 

filantropi 

9. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till 

välgörenhet. 

H3 - kortsiktig - 

filantropi 

Tabell 4.3 Sammanställning av påståenden om filantropin kopplat till H3. Källa: Egen. 

 

Slutligen sammanfattar tabell 4.4 våra påståenden kopplade gentemot teorin CC och 

företagens agerande som en samhällsmedborgare vilket vi påstår har en långsiktig 

positiv inverkan på kunders beteende. Teorier kring CC lyfter fram proaktivitet för att 

främja det lokala samhället och dess utveckling. Även goda och ömsesidiga relationer 

mellan företag och samhälle betonas som viktigt av författare på detta område. 

Påstående tio, elva och tolv avser därmed att mäta kundens beteende kopplat till 

företags CSR-arbete med anknytning till CC (se tabell 4.4). 
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Påstående                                                                                      CSR-aspekt 

10. Det är viktigt för mig att sparbanken har goda och 

ömsesidiga relationer med det lokala samhället.  

H4 - samhälls- medborgare – 

CC 

11. Det är viktigt för mig att sparbanken arbetar 

proaktivt (förebyggande) för att främja det lokala 

samhället.  

H4 - samhälls- medborgare – 

CC 

12. Det är viktigt för mig att sparbanken deltar i olika 

samhällsprogram för att förbättra det lokala samhällets 

utveckling.  

H4 - samhälls- medborgare – 

CC 

Tabell 4.4 Sammanställning av påståenden om Corporate Citizenship kopplat till H4. 

Källa: Egen. 

 

4.2.9 Likertskala  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) mäts en individs attityd och beteende gentemot något 

fenomen som studeras för att få kännedom om den grundläggande värderingen hos 

individen. Vidare skriver författarna att en enkät kan användas för att mäta individers 

attityder genom att använda Likertskalan. Enkäten består av ett flertal påståenden som 

individen kan helt instämma till eller helt ta avstånd från på en femgradig skala. 

Likertskalan möjliggör då en poängsättning av individens attityder och därigenom kan 

slutsatser dras (ibid). 

 

Vi har i vår enkät använt en femgradig Likertskala på de påståendena som är kopplade 

till sparbankskundernas inställning gentemot bankens filantropiska CSR-arbete. Detta 

för att kunna dra slutsatser av vår enkätundersökning. 

 

4.2.10 Pilotstudie  

 

Bryman och Bell (2013) menar att användningen av en pilotstudie är fördelaktigt innan 

en undersökning inleds just tack vare att en sådan studie kan kontrollera att enkäten 

fungerar som önskat. En annan anledning beskrivs vara att identifiera eventuellt 

överflödiga frågor i enkäten. Dessutom beskrivs pilotstudier även öka möjligheten för 

studien att hålla hög validitet och reliabilitet (ibid). 
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Vi valde att i vår pilotstudie att ta med tio sparbankskunder i ett brett ålderspann för att 

identifiera eventuella otydligheter i enkätens utformning. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att pilotstudiens respondenter i största möjliga avseende ska motsvara den 

egentliga undersökningsgruppen för att fungera på bästa sätt. Överlag var åsikterna 

positiva från respondenterna men förslag och förändring av ordval samt åsikter om att 

vissa påståenden skulle göras mer konkreta lyftes fram. De olika respondenternas 

åsikter var till stor del riktade mot samma aspekter av enkäten vilket gjorde det tydligt 

vilka delar av enkäten som behövde justeras. Pilotstudien bidrog därmed till att den 

färdiga enkäten blev tydligare och enklare för studiens respondenter att fylla i. 

 

Efter utförd pilotstudie använde vi insamlad data för att göra ett inledande enkelt 

statistiskt test. Detta för att kontrollera att data kunde användas på det sätt vi ville i den 

kommande analysen. Då konstaterade vi att beroende variabeln inte var tillräckligt 

kopplad mot vår teoretiska referensram och därmed kunde denna inte hjälpa oss att 

besvara våra hypoteser. Därför blev det nödvändigt att göra en sista revidering av 

enkäten för att förbättra och förstärka den beroende variabeln. 

 

4.2.11 Validitet  

 

Bryman och Bell (2013) menar att validitet rör frågan huruvida en eller flera indikatorer 

vilka utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter det aktuella begreppet. 

Vidare beskriver Denscombe (2009) validitet som att data och metoder som används är 

exakta och riktiga. I och med detta finns en koppling till operationaliseringen eftersom 

begrepp omskapas till konkreta frågor eller påståenden (Djurfeldt et al., 2010). 

Följaktligen innebär detta att en väl genomförd operationalisering minskar riskerna för 

systematiska fel vilket i sig ökar studiens validitet. Operationaliseringsprocessen 

beskrivs av Bryman och Bell (2013) som ett av de viktigaste stegen i kvantitativa 

undersökningar. Operationalisering beskrivs som utformningen av mått på begreppen 

vilka utgår från de inledande ställda hypoteserna (Patel & Davidson, 2011).  

 

För att i vårt arbete uppnå hög validitet har vi utgått från tidigare erkända och brett 

använda begrepp och teorier inom forskningen på CSR, vilka utförligare finns 

presenterade i vår teoretiska referensram. Utifrån dessa har vi selekterat centrala 

begrepp utifrån teorierna vilka vi använt för att skapa våra enkätpåståenden. Då vår teori 

vilar på tre centrala teorier inom ämnet CSR: filantropi, strategisk filantropi och CC har 
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vi för respektive teori använt de mest centrala begreppen. För till exempel filantropi var 

begreppen kortsiktighet, välgörenhet, sponsring och miljö centrala och låg därmed till 

grund för påståendena i enkäten för den aktuella hypotesen. 

 

För att ytterligare öka studiens validitet gjordes en pilotstudie vilket Bryman och Bell 

(2013) hävdar ökar sannolikheten att studien får en hög validitet. Detta då 

testrespondenter säkerställer att de aktuella frågorna är tydliga och begripliga. Eftersom 

en enkätundersökning inte möjliggör förtydligande av en fråga är en pilotstudie av 

yttersta vikt för att missförstånd inte skall uppstå (ibid).  

 

4.2.12 Reliabilitet  

 

Såväl Bryman och Bell (2013) som Djurfeldt et al. (2010) påpekar att reliabilitet 

handlar om att studien skall kunna göras flera gånger och att utfallet (svaren) skall bli 

desamma. Med andra ord behandlar reliabilitet påståendenas tillförlitlighet samt att 

respondenternas tolkningar av dessa är genomgående likvärda. Därmed handlar 

reliabiliteten om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett begrepp 

(Bryman & Bell, 2013). Begreppet replikerbarhet diskuterades även genomgående i 

föregående kapitel. 

 

För att i vår studie ha hög reliabilitet har vi försökt att underlätta såväl förståelsen som 

utförandet av enkäten i största möjliga mån för respondenterna. Vi använder enkla 

tydliga påståenden med de viktigaste orden i påståendet kursiverade. Sedan använde vi 

även en Likertskala i intervallet 1-5 där 1; håller inte alls med, 2; håller delvis med, 3; 

neutral, 4, håller delvis med och 5; håller helt med. Detta system minskade otydligheten 

och höjde därmed reliabiliteten (Bryman & Bell, 2013).  

 

Den genomförda pilotstudien är även den en främjare av reliabiliteten. Detta då en 

pilotstudie testar en enkäts kvalité (Bryman & Bell, 2013). Precis som nämndes under 

stycket om pilotstudien framkom ett par otydligheter kring ett par frågor vilket 

justerades inför den slutgiltiga enkäten. Följaktligen hjälpte pilotstudien studien att 

kunna få samma svar om enkätens genomfördes ännu en gång, med andra ord hög 

reliabilitet. 

 

För att främja den interna reliabiliteten i en studie kan ett Cronbach Alpha test 

genomföras på variablerna i enkäten för att undersöka huruvida dessa verkligen mäter 
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samma sak. Alphakoefficienten varierar mellan 0 och ett där 1 är perfekt inre reliabilitet 

och 0 är ingen reliabilitet alls (Bryman & Bell, 2013). En nivå på 0,7 för 

alphakoefficienten anses vara godtagbart även om den godtagbara nivån varierar mellan 

olika forskare (ibid). En tillräckligt hög nivå på Cronbach Alpha möjliggör därmed en 

sammanslagning av dessa variabler till en ny summavariabel. Detta kan underlätta den 

fortsatta analysen då antalet variabler summeras och minskas ner.  

 

4.2.13 Etiskt beaktande 

 

Vid företagsekonomisk forskning ska alltid etiska frågeställningar beaktas. Bryman och 

Bell (2013) har arbetat fram några etiska grundregler och principer för hur forskare ska 

hantera respondenter som är direkt inblandade i forskningen. Dessa etiska regler och 

principer rör anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet. Utifrån detta har 

sedan Bryman och Bell (2013) formulerat fem krav: 

 

1. Informationskravet som syftar till att forskaren alltid ska informera berörda 

personer om forskningens syfte. 

2. Samtyckeskravet som syftar till meddela de inblandade om att deras deltagande 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta undersökningen om de så önskar.  

3. Anonymitetskravet som syftar till all inhämtad data och information behandlas 

med största konfidentialitet och all inhämtad data förvaras så att ingen 

utomstående kan komma åt dem.  

4. Nyttjandekravet som syftar till att de uppgifter och data som samlas in endast får 

användas till forskningsändamålet.  

5. Falska förespeglingar som syftar till att forskaren inte få ge 

undersökningspersonerna falsk information.  

 

Utifrån ovan nämnda punkter formulerade vi därför en kortare text som fungerade som 

försättsblad till enkäten. Där presenterades all den information som de etiska principer 

rekommenderade skulle följas och som vi följde i vår undersökning. I enkäten tas 

hänsyn till samtliga fem krav som Bryman och Bell (2013) har lyft fram. Vi anser 

utifrån denna text att vi har informerat deltagarna på ett bra och korrekt sätt gällande de 

etiska principerna.  
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5. Empiri 

 
 

Här presenteras det material vi samlat in från enkäten. Vi kommer först att gå in på den 

deskriptiva statistiken där vi redogör för kontrollvariabler, oberoende variabler och 

beroende variabeln. Därefter följer analys av data där korrelationstest genomförs för 

att kunna påvisa samband mellan kundernas beteende och våra oberoende CSR-

variabler. 

 

 

5.1 Strukturöversikt empiri 

 

I detta kapitel görs en analys av insamlad data från Sörmland och Vimmerby sparbank. 

Inledningsvis presenteras studiens beskrivande statistik där kontrollvariablerna, ålder 

och kön samt huruvida respondenten är kund i sparbanken eller ej redogörs. Därefter 

fortsätter arbetet genom att beskriva medelvärden och standardavvikelser för studiens 

tolv olika påståenden som ingår i enkäten för att testa studiens fyra hypoteser. Dessa 

påståenden inkluderar både oberoende och beroende variabler. Vi går sedan vidare att 

analysera statistiken genom att genomföra korrelationstest för att testa om det finns 

något samband mellan kundernas beteende (beroende variabeln) och våra oberoende 

CSR-variabler. Nya summavariabler skapas också för att fördjupa analysen ytterligare.  

 

5.2 Beskrivande statistik 

 

Djurfeldt et al. (2010) anser att det första steget i en analys är att beskriva de variabler 

studien avser att mäta och det steget fungerar därför som en introduktion till studiens 

fortsatta analys. Den beskrivande analysen innebär att varje variabel analyseras var för 

sig för att variablernas nivå av centraltendens, fördelning och spridning skall kunna 

urskiljas i datamängden. Med centraltendensen avses en variabels typvärde, medelvärde 

eller median och visar hur dessa värden fördelar sig inom en given mängd data och 

sprids inom mängden och beror på hur många svar respektive värde erhållit i en enkät. 

Spridningen hör slutligen samman med centraltendensen där ett centralt och viktigt mått 

är standardavvikelsen vilket visar variabelns spridning relaterat till det aktuella 

medelvärdet (ibid). För vår databearbetning har vi använt Microsoft Excel för att lägga 

in, lagra och initialt bearbeta all empiri. Därefter har vi använt IBM SPSS Statistics 
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Desktop 22.0 för att statistiskt fortsätta och fördjupa bearbetningen av insamlad och 

relevant data.  

 

5.2.1 Kontrollvariabler  

 

Vår enkätundersökning omfattade 105 respondenter vilka samtliga är kunder på 

antingen Sörmland eller Vimmerby sparbank. Respondenternas svar relaterat till de 

båda sparbankerna har slagits samman i vår analys och kommer inte analyseras var för 

sig eftersom en jämförande studie inte varit syftet. Summeringen har gjorts för att i 

största möjliga mån kunna generalisera studiens resultat. Våra inledande frågor till 

respondenterna har gett information om bakomliggande variabler vilka är av intresse då 

de möjligtvis kan ha inverkan på̊ deras beteende och uppfattningar om sparbankernas 

arbete med att ge tillbaka till samhället. De bakomliggande variablerna var kön, ålder 

samt huruvida kunden är sparbankskund i dagsläget. Åldern bland respondenterna 

varierade stort och vi har fått in svar relativt jämnt fördelade över alla ålderskategorier. 

Könsfördelningen i studien var 46,7% kvinnor och 53,3% män vilket i siffror innebär att 

49 personer är kvinnor och 56 personer är män. Nedan presenteras studiens deskriptiva 

ansats vilken utgår från en tabell och en modell där åldersfördelning samt 

könsfördelning visas. 

Ålder * Kön Crosstabulation 

 

Kön 

Total Kvinna Man 

Ålder 16-24 Count 10 6 16 

% of Total 9,5% 5,7% 15,2% 

25-34 Count 3 9 12 

% of Total 2,9% 8,6% 11,4% 

35-44 Count 7 8 15 

% of Total 6,7% 7,6% 14,3% 

45-54 Count 5 10 15 

% of Total 4,8% 9,5% 14,3% 

55-64 Count 14 13 27 

% of Total 13,3% 12,4% 25,7% 

<65 Count 10 10 20 

% of Total 9,5% 9,5% 19,0% 

Total Count 49 56 105 

% of Total 46,7% 53,3% 100,0% 

Tabell 5.1. Fördelning ålder och kön. Källa: Egen. 
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Figur 6. Fördelningen mellan man och kvinna. Källa: Egen. 

 

Som den deskriptiva statistiken visar är svaren från enkäten relativt jämt fördelat från 

män och kvinnor. Även fördelningen inom olika ålderskategorier är relativt jämt 

fördelat, dock är personer mellan 55-64 år något överrepresenterade men detta borde 

inte påverka skevheten i resultatet. Vi anser därmed att studien kan generaliseras. 

Respondenter vilka svarade att de inte var kunder i sparbanken valde vi att inte 

inkludera i analysen då deras svar inte uppfyller kraven på urval, det vill säga att vara 

kund hos sparbankerna som är en kontrollvariabel. Anledningen till att frågan fanns 

med i enkäten var för att försäkra om att respondenterna verkligen var sparbankskunder 

när de fyllde i enkäten och att den inte inkluderar icke sparbankskunder.  

 

5.2.2  Medelvärde och standardavvikelse 

 

Standardavvikelsen visar variabelns spridning relaterar till dess medelvärde. Att relatera 

dessa till varandra är intressant eftersom det möjliggör för en analys kring svaren. En 

hög standardavvikelse innebär generellt att svaren från respondenterna är mer spridda 

än om standardavvikelsen är låg där svaren från respondenterna tenderar att likna 

varandra. 
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5.2.2.1 Oberoende variabler 

 

Respondenterna har tagit ställning till elva av enkätens totala tolv påståenden som 

representerar oberoende variabler. Enkätens påståenden är uppdelade i fyra kategorier 

vilka avser att mäta 1, den strategiska filantropins långsiktiga aspekt, 2, den strategiska 

filantropins lokala aspekt, 3, filantropi samt 4, bankens arbete med CC. 

 

I tabell 5.2 nedan visas hur respondenterna förhåller sig till påstående ett och två i 

enkäten och visar hur de ser på sparbankernas arbete med strategisk filantropi, det vill 

säga CSR-engagemang från ett långsiktigt perspektiv.  

 

Påstående  Medelvärde Std.dev 

1. Det är viktigt att sparbanken tänker långsiktigt när de ger 

tillbaka till det samhället.  

 

4,16 0,834 

2. Min relation med sparbanken påverkas positivt av deras 

långsiktiga arbete med att ge tillbaka till det samhället. 

 

3,87 0,833 

Tabell 5.2 Den strategiska filantropins långsiktiga effekter på kunderna vilket redovisas 

genom medelvärde och standardavvikelse. Källa: Egen. 

 

Som framgår av tabell 5.2 är medelvärdet för båda dessa påståenden relativt högt då de 

överskrider medelvärde tre. Svaren indikerar för påstående ett att kunderna ser 

långsiktighetsinitiativ som viktigast (4,16) men att det inte i samma utsträckning 

påverkar kundernas relation till bankerna lika positivt (3,87). Standardavvikelsen 

(Std.dev) på dessa två påståenden är i princip lika (0,834 respektive 0,833) vilket 

indikerar på att kundernas åsikter kring detta är lika spridda.  

 

I tabell 5.3 nedan visas svaren på påstående fyra till sex i enkäten. Dessa påståenden 

avser att samla in data som visar hur kunderna uppfattar sparbankernas strategiska 

filantropiska arbete (långsiktighet) med fokus på det lokala samhället. Medelvärdena 

hos respondenterna för dessa påståenden är även de över tre och kan därmed ses som 

höga. 

Påstående  Medelvärde Std.dev 

4. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till utveckling 

av det lokala näringslivet. 

 

4,31 0,776 

5. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till att främja 

det lokala föreningslivet. 

 

4,20 0,870 
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6. Det är viktigt för mig att sparbanken stödjer duktiga 

individer på lokal nivå genom att dela ut stipendium.  

 

4,14 0,903 

Tabell 5.3 Den strategiska filantropins lokala effekter på kunderna redovisat genom 

medelvärde och standardavvikelse. Källa: Egen. 

 

Tabellen visar att dessa tre påståenden samtliga har ett mycket högt medelvärde vilket 

indikerar att initiativ som riktar sig mot den lokala aspekten är något som sparbankens 

kunder genomgående tycker är viktigt. Standardavvikelsen (Std.dev) hos påstående fyra 

är lägst bland dessa vilket indikerar att kunderna är mest överens om att de tycker att 

bidrag till det lokala näringslivet är viktigast att sparbanken följer.  

 

Kundernas beteende relaterat till sparbankernas arbete med filantropi (kortsiktiga 

engagemang) samlades in med påstående sju till nio i enkäten. Nedan i tabell 5.4 

redovisas svaren på dessa påståendens och deras medelvärden och standardavvikelser.  

 

Påstående  Medelvärde Std.dev 

7. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till samhället 

genom lokal sponsring. 

 

4,17 0,860 

8. Det är viktigt för mig att sparbanken sporadiskt bidrar till 

en hållbar miljö. 

 

3,93 0,963 

9. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till lokal 

välgörenhet. 

 

3,99 0,925 

Tabell 5.4 Filantropins effekter på kunderna redovisat genom medelvärde och 

standardavvikelse. Källa: Egen. 

 

Påstående sju till nio har genomgående höga medelvärden. Särskilt påstående sju 

utmärker sig vilket indikerar att lokal sponsring anses vara den viktigaste aspekten för 

sparbankskunderna utifrån ett kortsiktigt filantropiskt perspektiv även om påstående åtta 

och nio också indikerade att det finns en positiv inställning till sporadiska miljöinsatser 

och välgörenhet hos kunderna. Värt att notera är att standardavvikelsen (Std.dev) på 

påstående åtta och nio är relativt höga vilket indikerar på spridda åsikter kring dessa 

filantropiska insatser bland kunderna.  

 

I tabell 5.5 sammanfattas respondenternas svar för påstående tio till tolv i enkäten vilka 

avser att testa kundernas inställning till sparbankernas arbete med Corporate 

Citizenship, det vill säga långsiktiga relationer och samhällsansvar.  
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Påstående  Medelvärde Std.dev 

10. Det är viktigt för mig att sparbanken har goda och 

ömsesidiga relationer med del lokala samhället. 

 

4,15 0,757 

11. Det är viktigt för mig att sparbanken arbetar proaktivt 

(förebyggande) för att främja det lokala samhället. 

 

4,17 0,727 

12. Det är viktigt för mig att sparbanken deltar i olika 

samhällsprogram för att förbättra det lokala samhällets 

utveckling. 

 

4,11 0,858 

Tabell 5.5 Corporate Citizenships effekt på kunderna redovisat genom medelvärde och 

standardavvikelse. Källa: Egen. 

 

Medelvärdet för samtliga påstående överstiger fyra vilket generellt visar höga värden 

från respondenterna. De jämna medelvärdena och låga standardavviklensena (Std.dev) 

bland påståendena indikerar att alla dessa aspekter inom CC (långsiktiga 

samhällsengagemang) är viktiga för kunderna och att ingen av dessa tydligt kan anses 

vara mer viktigt än de övriga påståendena.  

 

5.2.2.2 Beroende variabel 

 

Beroende variabeln (kundernas beteende) i studien utgörs av påstående tre. Denna 

variabel mäter kundernas beteende i relation till samhällsansvar vilket har en central 

betydelse i studien och i relation till syftet.   

 

Påstående  Medelvärde Std.dev 

3. Mitt beteende och därmed agerande gentemot sparbanken 

påverkas positivt av dess arbete med att ge tillbaka till 

samhället. 

 

3,96 0,820 

Tabell 5.6 Kundernas beteende gentemot sparbankernas sociala ansvartaganden 

redovisat genom medelvärde och standardavvikelse. Källa: Egen. 

 

Detta påstående visar på samma sätt som de oberoende variablerna ett högt medelvärde. 

Detta indikerar att kundernas beteende och agerande påverkas positivt av sparbankernas 

sociala ansvartagande genom att ge tillbaka till samhället. Även standardavvikelsen 

(Std.dev) är relativt liten vilket tyder på att kundernas beteende påverkas tämligen lika 

av sparbankernas arbete med att ge tillbaka till samhället.  
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5.3 Statistik analys 

 

I den analytiska statistikdelen görs korrelationstester mellan beroende variabeln och de 

elva oberoende variablerna. Genom korrelationstest påvisas om ett positivt eller negativt 

samband föreligger mellan kundernas beteende och sparbankernas sociala 

ansvarstagande. I analysen utgår vi från strategisk filantropi-långsiktigt, strategisk 

filantropi-lokalt, filantropi samt Corporate Citizenship-perspektiv. 

  

För att testa studiens beroende variabel gentemot studiens oberoende variabler har vi 

använt Pearsons korrelationstest. Korrelationstester visar om variablerna korrelerar 

(samvarierar) med varandra, det vill säga om en förändring i den ena variabeln leder till 

en förändring i den andra variabeln. Sambandet mäts sedan i intervallet -1 till +1 där +1 

innebär fullständig positiv korrelation och -1 fullständig negativ korrelation. Värden 

närmare 0 innebär således att ingen korrelation och därmed inget samband föreligger. 

För att ett samband skall kunna verifieras utgår vi från Pallant (2010) som menar att 

strakt positivt samband kräver en korrelation mellan 0,50-1, ett medelstarkt positivt 

samband erhålls i intervallet 0,30–0,49 och ett svagt positivt samband föreligger mellan 

värdena 0,10–0,29. 

 

Signifikansnivån förklarar hur stor risken är att sambandet skall vara felaktigt eller 

grundat på ej relevant data (Byström & Byström, 2011). För att analysen ska vara så 

statistisk säker som möjligt hävdar Byström och Byström (2011) att signifikansnivån 

helst ska vara 0,01 men att upp till 0,05 är acceptabelt. Därmed innebär en 

signifikansnivå på 0,01 att det är 1 % risk att sambandet är felaktigt eller grundat på 

”skräp” i datamängden. 

 

5.3.1 Korrelation mellan kundernas beteende och strategisk filantropi-långsiktig 

 

Enligt tabell 5.7  finns ett positivt, starkt samband hos både påstående ett och två 

kopplat till kundens beteende och vid en signifikansnivå på 0,01. Detta tyder på att 

kunderna tycker det är viktigt att sparbankerna tänker långsiktigt när de ger tillbaka till 

samhället vilket påverkar deras beteende och agerande gentemot sparbanken positivt.  
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Påstående  Korrelation Signifikansnivå 

1. Det är viktigt att sparbanken tänker långsiktigt när 

de ger tillbaka till samhället. 

 

0,530 0,01 

2. Min relation med sparbanken påverkas positivt av 

deras långsiktiga arbete med att ge tillbaka till 

samhället. 

 

0,570 0,01 

Tabell 5.7 Korrelation av påståenden 1, 2 och kundernas beteende samt signifikansnivå 

på korrelationen. Källa: Egen. 

 

Korrelationen över 0,5 i tabellen indikerar att kunderna anser att det är viktigt att 

sparbankerna tänker långsiktigt när de ger tillbaka till samhället och att det också 

påverkar kundernas relation till banken positivt. Vidare kan vi se att detta är statistiskt 

säkerställt vid signifikansnivån 0,01 vilket stärker trovärdigheten. 

 

5.3.2 Korrelation mellan kundernas beteende och strategisk filantropi-lokal 

 

Tabell 5.8 visar att det finns ett positivt samband mellan påståendena fyra, fem och sex i 

relation till kundernas beteende.  

 

Påstående  Korrelation Signifikansnivå 

4. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till 

utvecklingen av det lokala näringslivet. 

 

0,457 0,01 

5. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till att 

främja det lokala föreningslivet. 

 

0,375 0,01 

6. Det är viktigt för mig att sparbanken stödjer 

duktiga individer på lokal nivå genom att dela ut 

stipendium. 

 

0,241 0,05 

Tabell 5.8 Korrelation av påståendena 4-6 och kundernas beteende samt 

signifikansnivå på korrelationen. Källa: Egen. 

 

Tabellen visar att sambanden mellan påstående fyra och fem är medelstarkt vid en 

signifikansnivå på 0,01. Noteras kan att sambandet i påstående sex (stödja duktiga 

individer via stipendier) kopplat till kundernas beteende är relativt svagt (0,241) vid en 

signifikansnivå på 0,05. Detta tyder på att kunderna inte anser att bankens stöd till 

specifikt lokalt duktiga individer inte påverkar deras beteende och agerande positivt i 

lika hög grad som påstående fyra och fem. Det lägre korrelationsvärdet (0,05) indikerar 
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att detta samband inte kan säkerställas i lika hög utsträckning som de andra två 

påståendena. 

 

5.3.3 Korrelation mellan kundernas beteende och filantropi 

 

Tabellen 5.9 visar att påstående sju, åtta och nio alla är positivt korrelerade med 

beroende variabeln, kundernas beteende.  

 

Påstående  Korrelation Signifikansnivå 

7. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till 

samhället genom lokal sponsring. 

 

0,296 0,01 

8. Det är viktigt för mig att sparbanken sporadiskt 

bidrar till en hållbar miljö. 

 

0,338 0,01 

9. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till 

välgörenhet. 

 

0,190 EJ signifikant 

Tabell 5.9 Korrelation av påståendena 7-9 och kundernas beteende samt 

signifikansnivå på korrelationen Källa: Egen. 

 

Tabellen visar några viktiga aspekter som behöver noteras. Dels visar såväl påstående 

sju och nio endast en svagt positivt korrelation mellan dessa variabler och kundernas 

beteende. Av vikt är också att påstående nio, bidrag till välgörenhet, inte är signifikant 

vilket innebär att det inte går att med säkerhet fastställa att korrelation föreligger i 

relation till kundernas beteende. Detta innebär att välgörenhet inte anses speciellt viktigt 

bland sparbankskunderna och därför påverkas inte deras beteende i lika hög 

utsträckning positivt som av de andra sociala ansvarstagandena. De totalt sett låga 

korrelationsvärdena för påståendena sju, åtta och nio tyder på att dessa mer kortsiktiga 

filantropiska aspekter som helhet inte är lika viktiga för kundernas beteende. Tydligt är 

också att påstående nio är det påstående av samtliga som analyserats som visar lägst 

positiv korrelation samt inte är statistiskt signifikant. Detta innebär att det kan finnas 

faktorer som inverkar i analysen som slumpen eller skräp i datamängden. 

 

5.3.4 Korrelation mellan kundernas beteende och Corporate Citizenship 

 

Tabellen 5.10 visar att påstående tio, elva och tolv är positivt korrelerade med beroende 

variabeln kundernas beteende på en säkerställd signifikansnivå (0,01).  
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Påstående  Korrelation Signifikansnivå 

10. Det är viktigt för mig att sparbanken har goda 

och ömsesidiga relationer med del lokala samhället. 

 

0,382 0,01 

11. Det är viktigt för mig att sparbanken arbetar 

proaktivt (förebyggande) för att främja det lokala 

samhället. 

 

0,512 0,01 

12. Det är viktigt för mig att sparbanken deltar i 

olika samhällsprogram för att förbättra det lokala 

samhällets utveckling. 

 

0,471 0,01 

Tabell 5.10 Korrelation av påståendena 10-12 och kundernas beteende samt 

signifikansnivån på korrelationen. Källa. Egen. 

 

Påstående elva visar stark korrelation (0,512) och påstående tio samt tolv medelstark 

korrelation. Samtliga värden har dessutom en signifikansnivå på 0,01. Dessa resultat 

indikerar, precis som för strategisk filantropi-långsiktig, att kunderna tycker att bankens 

arbete inom ramen för CC (samhällsengagemang) är viktigt och att detta påverkar deras 

beteende och agerande positivt gentemot sparbanken.  

 

5.4  Cronbach alpha 

 

Cronbach Alpha användas för att kontrollera den interna reliabiliteten och därmed 

huruvida de olika påståendena som avses att mätas verkligen mäter samma sak (Bryman 

& Bell, 2013). Vi har därför genomfört ett Cronbach Alpha test i SPSS på de 

påståendena i vår enkät som är tänkta att testa samma perspektiv av CSR. Anledningen 

till att detta görs är för att urskilja eventuella skillnader i fråga om korrelation och 

signifikansnivå när dessa påståenden analyseras tillsammans istället för var ett för sig.   

Variabel 

 

Antal variabler Cronbach alpha 

Strategisk filantropi med 

betoning på långsiktigt  

 

2 0,775 

Strategisk filantropi med 

betoning på lokalt 

 

3 0,762 

Filantropi 

 

3 0,708 

Corporate Citizenship 

 

3 0,833 

Tabell 5.11 Cronbach Alpha test mellan påståendena som avser att mäta samma 

teoretiska perspektiv. Källa: Egen. 
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Testet visar att alla alphakoefficienter ligger över 0,7 vilket är en godtagbar nivå enligt 

Bryman och Bell (2013). Detta visar att de olika påståendena som ska mäta samma sak 

verkligen mäter samma sak och därmed går det alltså att aggregera påståendena för 

fortsatt analys.  

 

Våra elva påståenden aggregeras på följande sätt: 

 Summavariabel ett utgörs av påstående ett och tvås medelvärden vilka adderas 

och sedan divideras med antalet. Summavariabel ett avser att testa H1. 

 Summavariabel två utgörs av påstående fyra, fem och sex medelvärden vilka 

adderas och sedan divideras med antalet. Summavariabel två avser att testa H2. 

 Summavariabel tre utgörs av påstående sju, åtta och nios medelvärden vilka 

adderas och sedan divideras med antalet. Summavariabel tre avser att testa H3. 

 Slutligen utgörs summavariabel fyra av påstående tio, elva och tolvs 

medelvärden vilka adderas och sedan divideras med antalet. Summavariabel fyra 

avser att testa H4.  

5.5 Korrelation av summerade variabler i relation till kundernas beteende 

 

Vår korrelation av aggregerad CSR-data visas i tabell 5.12 nedan. Noterbart är att 

signifikansnivåerna efter att data aggregerats uppvisar en signifikansnivå på 0,01 i 

samtliga av våra fyra nya summavariabler. Denna signifikansnivå skiljer sig därmed 

tydligt från tidigare korrelationsanalyser när de utfördes var och en för sig. Den 

statistiska sannolikheten för att ett samband mellan summavariablerna och beroende 

variabeln finns ökar därmed. Detta kunde inte tidigare påvisas i påstående nio samt 

enbart på 0,05 nivån för påstående sex. Aggregering av data ger alltså tydliga 

indikationer att korrelation verkligen föreligger mellan sparbankens sociala 

ansvarstagande som helhet i relation till kundernas beteende.  

Summavariabel  

 

Korrelation Signifikansnivå 

Strategisk filantropi med 

betoning på långsiktighet 

(Summavariabel 1) 

0,635 0,01 

Strategisk filantropi med 

betoning på lokalt 

(Summavariabel 2) 

0,428 0,01 
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Filantropi  

(Summavariabel 3) 

0,346 0,01 

Corporate Citizenship 

(Summavariabel 4) 

0,524 0,01 

Tabell 5.12 Korrelation av summavariablerna och kundernas beteende samt 

signifikansnivå på korrelationen. Källa: Egen. 

 

Aggregeringen av data i tabell 5.12 visar att summavariabeln för filantropin tydligt 

uppvisar ett svagare samband i korrelationen än de andra summavariablerna (0,346) 

vilket också framgått av tabell 5.9. Detta indikerar att de kortsiktiga CSR-aspekterna av 

sparbankers arbete att ge tillbaka till samhället inte anses påverka kundernas beteende 

lika positivt som de andra långsiktiga CSR-aspekterna strategisk filantropi-långsiktig, 

strategisk filantropi-lokal samt CC. 

 

5.6 Partiell korrelation- kontrollvariablernas inverkan 

 

Pearsons korrelationstest som utförts mellan beroende variabeln och våra fyra 

oberoende summavariabler visar en tydlig korrelation i samtliga fall. För att undersöka 

om våra kontrollvariabler, ålder och kön kan påverka denna korrelation genomfördes ett 

partiellt korrelationstest. Ett partiellt korrelationstest undersöker huruvida ytterligare 

variabler såsom kontrollvariabler kan ha en inverkan i korrelationsanalysen (Pallant, 

2010). För att testa detta undersöker vi om signifikansnivån förändrades när 

kontrollvariablerna vägdes in i korrelationen mellan kundernas beteende och varje 

enskild oberoende variabel. 

 

Endast påstående sex och nio uppvisade en förändrad signifikansnivå när 

kontrollvariablerna vägdes in i analysen. För påstående sex förändrades 

signifikansnivån när den partiella korrelationen genomfördes med kontrollvariablerna 

kön och ålder. Därefter kontrollerades dessa kontrollvariabler var och en för sig vilket 

då visade att åldern enskilt påverkade signifikansnivån från 0,05 till 0,01. Därmed kan 

åldern ha inverkan på påstående sex vilket indikerar på att individer i olika åldrar har en 

avsevärt blandad åsikt kring utdelande av stipendium och dess inverkan på beteendet.  

 

6. Det är viktigt för mig att sparbanken stödjer duktiga individer på lokal nivå genom 

att dela ut stipendium.  
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För påstående nio ändrades signifikansnivån även när den partiella korrelationen 

genomfördes med kontrollvariablerna ålder och kön. Även för detta påstående visade 

sig åldern vara en påverkande kontrollvariabel då signifikansnivån förändrades från 

0,053 (ej signifikant) till 0,013 (signifikant). Därmed blev påstående nio betydelsefull 

inom ramen för 0,05 nivån om kontrollvariabeln ålder vägdes in vilket indikerar att 

åldern även anses påverka påstående nio. Åsikterna kring sparbankens välgörenhet 

kopplat till kundernas beteende är alltså brett spridda bland de olika ålderskategorierna.  

  

9. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till lokal välgörenhet. 

 

Sammantaget kan åldern på respondenterna påverka korrelationen mellan våra 

oberoende variabler och beroende variabeln (kundernas beteende) i två av våra elva 

fristående korrelationstest. Kontrollvariabeln kön visades sig inte ha någon inverkan på 

korrelationen och dess signifikansnivå. 
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6. Diskussion  
 

 

I detta avsnitt kommer vi att testa studiens hypoteser och därefter föra en djupare 

diskussion kring det empiriska resultatet kopplat till studiens teoretiska referensram. 

 

 

6.1 Analys av hypotesprövning 

 

I vår analys har vi genomfört ett flertal olika korrelationstest för att testa studiens fyra 

hypoteser. För att kunna bekräfta eller förkasta hypoteserna använde vi de aggregerade 

summavariablerna. Summavariabel ett är en sammanslagning av påstående ett och två 

som tillsammans testar H1. Summavariabel två togs fram genom en sammanslagning av 

påstående fyra, fem och sex vilket testar H2. Den tredje summavariabeln, är en 

sammanslagning av påstående sju, åtta och nio vilka testar H3. Slutligen är 

summavariabel fyra en sammanslagning av påstående tio, elva och tolv som testar H4. 

Dessa sammanslagningar gjordes då hypoteserna är framtagna utifrån ett 

helhetsperspektiv och inte kan bekräftas utifrån enskilda påståenden i enkäten som 

endast representerar en del av studiens olika korrelationstest. Korrelationstestet ska 

uppvisa en positiv korrelation mellan kundernas beteende och sparbankernas sociala 

ansvarstagande för att hypoteserna skall kunna bekräftas. Signifikansnivån, vilket 

indikerar om sambanden är statistiskt signifikant, avgör reliabiliteten till vår 

hypotesprövning dvs. om studien mäter det som avses att mätas. Signifikansnivån kan 

anses vara godtagbar vid en nivå som ligger mellan 0,05 och 0,01 (Byström & Byström, 

2011) det vill säga med 95-99% säkerhet och inte är beroende av slump eller andra 

omständigheter. Vi önskar dock se en signifikansnivå på 0,01 även om 0,05 är 

acceptabel. Detta för att kunna säkerställa studiens resultat på bästa sätt.  

 

H1: Filantropi ska ha strategisk och långsiktig betydelse för att inverka positivt på 

kundernas beteende. 

 

Summavariabeln för strategisk filantropi- långsiktighet och beroende variabeln, 

kundernas beteende, uppvisade en positiv korrelation (0,635) och är statistiskt 

säkerställd (0,01). Därmed kan vi bekräfta studiens första hypotes (H1).  
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H2: Filantropi ska ha strategisk betydelse på lokal nivå för att inverka positivt på 

kundernas beteende. 

 

Summavariabeln för strategisk filantropi- lokalt och beroende variabeln, kundernas 

beteende, uppvisade en positiv korrelation (0,428) och är statistiskt säkerställd (0,01). 

Därmed kan vi bekräfta studiens andra hypotes (H2) även om sambandet inte är lika 

starkt som i hypotes ett (H1).  

 

H3: Filantropiska aktiviteter har en kortsiktig positiv inverkan på kunders beteende. 

 

Summavariabeln för filantropi och beroende variabeln, kundernas beteende, uppvisade 

en positiv korrelation (0,346) och är statistiskt säkerställd (0,01). Därmed kan vi 

bekräfta studiens tredje hypotes (H3) även om sambandet är det som är svagast av 

samtliga hypoteser i studien.  

 

H4: Corporate Citizenship och företagens agerande som en samhällsmedborgare har 

en långsiktig positiv inverkan på kundernas beteende.  

 

Summavariabeln för CC och beroende variabeln, kundernas beteende, uppvisade en 

positiv korrelation (0,524) och är statistiskt säkerställd (0,01). Därmed kan vi bekräfta 

studiens fjärde hypotes (H4) som är något svagare än hypotes ett (H1).  

 

Studiens alla fyra hypoteser är därmed bekräftade. Vi kan alltså enkelt bekräfta att 

kundernas beteende som helhet påverkas positivt av bankens sociala ansvarstagande. Vi 

går i diskussionen djupare in i en analys av korrelationstesterna och i specifika 

påståenden samt kontrollvariablernas eventuella inverkan på resultatet.  

 

Hypotes Korrelation Styrkt 

H1: Filantropi ska ha strategisk och långsiktig betydelse för 

att inverka positivt på kundernas beteende och därmed 

generera värde. 

 

 

0,635*** 
✓ 

H2: Filantropi ska ha strategisk betydelse på lokal nivå för 

att inverka positivt på kundernas beteende och därmed 

generera värde. 

 

 

0,428*** 
✓ 

http://www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se/valkommen-till-sparbanksstiftelse-vimmerby/
http://www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se/valkommen-till-sparbanksstiftelse-vimmerby/
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H3: Filantropiska aktiviteter har en kortsiktig positiv 

inverkan på kunders beteende. 

 

0,346*** ✓ 

H4: Corporate Citizenship och dess agerande som en 

samhällsmedborgare har en långsiktig positiv inverkan på 

kunders beteende.  

 

  

0,524*** 
✓ 

Tabell 6.1 Sammanställning av hypoteserna. ***p= 0,01. Källa: Egen. 

 

6.2 Diskussion 

 

Studiens diskussion kommer att utgå från den teoretiska referensramen som bygger på 

tidigare forskning inom CSR och de olika perspektiven som testas. Diskussionen utgår 

från ett kundperspektiv eftersom studiens syfte är att undersöka hur kunderna påverkas 

av sparbankernas arbete med att ge tillbaka till samhället. Vi går även in på vilka 

specifika aspekter av CSR-perspektiven som påverkar kundernas beteende i störst 

utsträckning.   

 

6.2.1 Strategisk filantropi 

 

Porter och Kramer (2002) menar att allt flera företag står inför svårigheten med att 

balansera kortsiktiga vinster till giriga aktieägare och samtidigt donera pengar till 

filantropiska aktiviteter för att tysta kritiker. Denna balansgång är komplicerad och 

därför har författarna utvecklat ett djupare perspektiv, strategisk filantropi, där företagen 

ska betänka var och hur de ger tillbaka till samhället. De påpekar främst två viktiga 

aspekter för att implementera detta perspektiv på bästa sätt med betoning på 

långsiktighet och lokalt engagemang. Porter och Kramer (2002) menar att strategisk 

filantropi kan ha en positiv inverkan på kundernas beteende eftersom detta genererar 

både ekonomisk och social nytta i det lokala samhället. Vi fann att strategisk filantropi 

överensstämde med sparbankernas CSR-arbete då de arbetar med långsiktiga och lokala 

aspekter när de ger tillbaka till samhället. Utifrån detta formulerade vi hypotes ett (H1) 

och hypotes två (H2) för att undersöka huruvida kunderna uppskattade sparbankernas 

sociala ansvarstagande.  

 

Vid korrelationstesten mellan summavariablerna och kundernas beteende som testade 

hypotes ett (H1) och två (H2) bekräftades båda hypoteserna med en positiv korrelation 

på 0,635 (H1) och 0,428 (H2) vid en signifikansnivå på 0,01. Detta innebär att kunderna 

http://www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se/valkommen-till-sparbanksstiftelse-vimmerby/
http://www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se/valkommen-till-sparbanksstiftelse-vimmerby/
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uppfattar att deras beteende påverkas positivt av bankens strategiska arbete med att ge 

tillbaka till det lokala samhället långsiktigt. Det resultatet bekräftar Porter och Kramers 

(2002) antaganden om att strategisk filantropi har positiv inverkan på kunderna. Detta 

innebär i studiens specifika fall att kundernas vilja att vara kund hos sparbanken främjas 

av bankens långsiktiga och lokala arbete med CSR.  

 

Vid de enskilda korrelationstesten av påstående ett (0,530) och två (0,570) kopplat till 

kundernas beteende så visade båda att en starkt positiv korrelation finns med en 

signifikansnivå på 0,01. Detta innebär att kunderna anser att deras beteende påverkas 

positivt av bankens långsiktiga arbete med att ge tillbaka till samhället. När vi sedan 

utförde korrelationstesten på påstående fyra, fem och sex så var den positiva 

korrelationen för påstående fyra 0,457 och fem 0,375 vid en signifikansnivå på 0,01 

vilket tyder på ett medelstarkt positivt samband. Detta indikerar att kundernas 

uppfattning om hur de påverkar deras beteende gentemot banken inte påverkas i lika 

hög utsträckning av de lokala aspekterna som de långsiktiga aspekterna. Dock är de 

statistiska skillnaderna marginella så vi föreslår ytterligare forskning på detta område 

för att säkerställa om det finns en skillnad.  

 

Värt att notera är dock korrelationstestet av påstående sex och dess inverkan på 

kundernas beteende vilket visar att en svag positiv korrelation (0,241) föreligger vid en 

signifikansnivå på 0,05. Detta påstående syftar till att testa huruvida kundernas 

beteende, dess vilja att vara kund hos sparbankerna, påverkas av att sparbanken ger 

stipendium till lokalt duktiga individer. Som resultatet visar tycks alltså inte 

sparbankskunderna anse att det inverkar på deras beteende speciellt mycket. Vid en 

partiell korrelationsanalys visar den att åldern har en stor inverkan på resultatet. 

Individer mellan 16 till 24 år tycker denna filantropiskt strategiska aspekt var viktigare 

än personer ansåg i övriga ålderskategorier. Avslutningsvis kan vi därmed se 

indikationer på att bankens arbete med att ge ut stipendium till lokalt duktiga individer 

inte främjar äldre kunders vilja att vara kund hos sparbanken.  

 

6.2.2 Filantropi  

 

Vidare i vår litteraturgenomgång lyfter vi fram tidigare studier vars meningar tycks vara 

delade angående filantropins inverkan på kunderna och deras beteende. He och Lai 

(2014) lyfter i sin studie fram att de etiska, legala samt filantropiska aspekterna av CSR 
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tycks påverka den beroende variabeln, kundernas beteende, positivt. Även Tsai, Lin och 

Li (2014); Sohn, Han och Lee (2012) menar att filantropsikt ansvar och förmedlandet av 

detta kan ha en positiv effekt på kundernas tillfredsställelse samt deras beteende. Dessa 

författare och deras studier var grunden när vi formulerade vår tredje hypotes (H3) 

vilken bekräftades i vårt korrelationstest med summavariabel tre. Korrelationen var 

positiv (0,346) och statistiskt säkerställd på nivån 0,01. Detta innebär följaktligen att 

kundernas beteende, dess vilja att vara kund hos sparbankerna, påverkas positivt av 

bankernas arbete med filantropi ur ett helhetsperspektiv även om sambandet är något 

svagt.   

 

Att beakta är även andra författares åsikter i frågan om filantropins inverkan på kunders 

beteende. Page och Feam (2005) menar i sin studie att filantropin inte tycks ha någon 

märkbar effekt på kundernas beteende. Becker-Olsen, Cudmore och Hill (2006) samt 

Castaldo et.al (2009) betonar att marknadsförare måste vara noggranna i sina 

marknadsföringsprogram då dåligt tillämpad filantropi rent av kan skada företaget. 

Porter och Kramer (2002) menar även att filantropi för många företag inte är annat än 

Pr-kampanjer för att främja det egna varumärket. Därmed anklagas filantropin för 

offentlig cynism snarare än goodwill (ibid). Vi fann dock i vår studie att filantropi kan 

påverka kundernas beteende positivt vilket då motsätter sig Page och Feams (2005) 

något gamla teorier. Vi föreslår därför ytterligare forskning på filantropins inverkan på 

kundernas beteende.  

 

Vi genomförde även ett korrelationtest mellan beroende variabeln och respektive 

påstående var för sig. Resultaten av dessa enskilda korrelationstest lyfter därmed fram 

viktiga aspekter för att vidare bedöma den filantropiska delen av sparbankernas arbete 

med att ge tillbaka till samhället. Korrelationen mellan kundernas beteende och 

påstående sju (0,296) åtta (0,338) och nio (0,190) visar genomgående lägre korrelation 

än övriga påståenden i undersökningen. I såväl påstående sju och nio uppvisas enbart ett 

svagt samband medan påstående åtta uppvisar ett medelstarkt samband. Viktigast är 

dock att signifikansnivån för påstående nio inte faller in under 0,05 nivån. Därmed kan 

inte den statistiska sannolikheten för detta påstående bekräftas. I vår studie kan 

välgörenhet enskilt därför inte anses påverka kundernas beteende positivt vilket alltså 

inte främjar deras vilja att vara kund hos banken. Korrelationstestet för påstående åtta 

visar även att sparbankernas arbete med att främja miljön är det påstående som uppvisar 

högst korrelation gentemot beroende variabeln, kundernas beteende, bland samtliga 
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påståenden som mäter detta filantropiska arbete. Därmed skall miljöarbetet ses som den 

enskilt viktigaste aspekten inom sparbankernas arbete med filantropi. 

  

Ytterligare en intressant aspekt framkom när vårt partiella korrelationtest genomfördes 

för påstående nio. Kontrollvariabeln, ålder, påverkar signifikansnivån från 0,053 (ej 

signifikant) till 0,013 (signifikant på 0,05). Detta innebär att åldern är en betydande 

faktor i huruvida respondenterna svarar. Vid närmare underökning av respondenternas 

svar för detta påstående konstaterades att en lägre ålder hos respondenten totalt sätt gav 

högre svarsalternativ. Därmed ger studien dessutom en indikation på att yngre 

sparbankskunder (16-24 år) ser välgörenhet som viktigare i högre utsträckning än äldre 

sparbankskunder. Dock är antalet yngre respondenter för få till antalet för att kunna dra 

någon generell slutsats eftersom det kan uppstå en viss skevhet i resultaten. Vi 

förespråkar därför ytterligare forskning inom detta område. 

 

Respondenterna i vår studie har en spridd svarsfrekvens på påståendena vilka mäter 

arbetet utifrån den filantropiska ansvarsdimensionen. Detta leder till ett inte lika starkt 

samband som för flera andra av våra påståenden samt att den statistiska signifikansen 

för specifikt påstående nio inte kunde konstateras. Våra resultat tyder dock på att 

filantropin har en totalt sett positiv inverkan på kunder vilket vi uppvisade genom vårt 

korrelationstest med summavariabeln för filantropin. Med andra ord stödjer vårt resultat 

He och Lai (2014); Tsai, Lin och Li (2014); Sohn, Han och Lees (2012) påstående om 

att filantropiska ansvarsdimensionen påverkar kundernas beteende positivt även om 

påverkan tycks vara svag. Detta innebär följaktligen att kortsiktig filantropi ringa kan 

påverka kundernas vilja att vara kund hos sparbanken. 

 

Vidare menar Sohn, Han och Lee (2012) att rätt applicerad sponsring anses ge bäst 

effekt på kundernas och intressenternas beteende. I vår studie kan ett liknande samband 

ses. Påstående sju, vilket syftar till sponsring, är det påstående bland våra tre påstående 

inom filantropin som uppvisar högst medelvärde och lägst standardavvikelse. Detta 

tyder på att denna aspekt kan vara viktig för kunderna även om resultatet i vårt 

korrelationstest inte kan uppvisa ett medelstarkt samband gentemot kundernas beteende.  

 

Sammantaget för hypotes tre (H3) skall sägas att vår studie uppvisar ett positivt 

samband mellan sparbankers filantropiska arbete och kundernas beteende. Sambandet är 

dock svagare och svarsbilden är generellt sätt mer spridd jämfört med korrelationstesten 
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för H1, H2 och H4. Sparbankernas tradition med främja det lokala samhället genom att 

ge tillbaka delar av sin vinst kan i sig ej anklagas för vad Porter och Kramer (2002) 

beskriver som offentlig cynism eftersom sparbankerna har ett långsiktigt och lokalt 

perspektiv. Våra resultat tyder dock på att det inte läggs lika stor vikt bland 

respondenterna för de filantropiska aspekterna som för strategisk filantropi och CC. 

 

6.2.3 Corporate Citizenship 

 

Corporate Citizenship definieras av McEachern, (2015); Sundström och Hyder, (2008) 

samt Waddock och Smith (2000) som företagens agerande som samhällsmedborgare där 

de verkar. Vidaver-Cohen och Altman (2000) menar att företagen skall etablera hållbara 

och ömsesidiga relationer samt arbeta proaktivt och delta i lokala samhällsprogram. 

Becker-Olsen, Cudmore och Hill, (2006); Creyer och Ross, (1997); Maignan och 

Ferrell, (2001) menar att kunder och andra intressenter svarar positivt på CC aktiviteter. 

Dessa studier och definitioner gav grunden till vår fjärde och sista hypotes (H4).   

 

Vår studie visar stark positiv korrelation (0,524) mellan summavariabel fyra och 

studiens beroende variabel, kundernas beteende, vid en signifikansnivå på 0,01. Därmed 

bekräftades hypotes fyra (H4) vilket innebär att kundernas beteende, deras vilja att vara 

kund hos sparbanken, påverkas positivt av bankens arbete med CC. Detta stödjer även 

de teorier som Becker-Olsen, Cudmore och Hill, (2006); Creyer och Ross, (1997); 

Maignan och Ferrell, (2001) byggt kring CC och dess positiva inverkan på kundernas 

beteende.  

 

Vid enskilda korrelationstest av påstående tio, elva och tolv uppvisade samtliga en 

positiv korrelation gentemot kundens beteende vid en signifikansnivå på 0,01. 

Påstående tio (0,382) och påstående tolv (0,471) uppvisade en medelstark korrelation 

och påstående elva (0,512) uppvisade en stark korrelation. Detta kan innebära att 

kunderna tycker det är något viktigare med bankens proaktiva (förebyggande) arbete 

med att ge tillbaka till det lokala samhället än att banken deltar i olika samhällsprogram 

och har ömsesidiga relationer till samhället. Dock är skillnaderna i testen statistiskt 

marginella och vi föreslår därför vidare forskning inom detta område.  
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7. Slutsatser  
 

 

 

I detta avslutande avsnitt kommer vi att besvara studiens syfte, dra slutsatser samt ge 

bidrag till den växande kunskapsmassan kring CSR och dess olika perspektiv. Avsnittet 

avslutas med förslag till vidare forskning samt begränsningar och självkritik. 

 

 

7.1 Slutsatser och bidrag 

 

Företagens sociala ansvarstagande (CSR) har på senare tid kommit att bli en allt 

viktigare del i företagens affärsstrategi vilket gjorde att valde vi att studera vidare inom 

detta område. Efter att fördjupat oss kring olika teorier och perspektiv inom företagens 

sociala ansvarstagande så hittade vi ett gap kring sparbankernas sociala ansvarstagande 

och dess påverkan på kundernas beteende. Utifrån detta formulerade vi ett syfte vilket 

har som avsikt att undersöka huruvida ett positivt samband föreligger mellan 

sparbankernas sociala ansvarstagande och kundernas beteende. För att gå vidare med 

studien formulerades fyra hypoteser.  

 

Våra hypoteser avsåg alla att testa hur företagens utövande av socialt ansvarstagande 

inverkar på kundernas beteende. Sparbankernas arbetsmetod för detta ansvarstagande 

faller i vår mening in under de olika CSR-perspektiven: strategisk filantropi, filantropi 

samt Corporate Citizenship. I och med att våra summavariabler, vilka avser att testa 

respektive hypotes, samtliga innehar medelstark till stark positiv korrelation gentemot 

kundernas beteende på signifikansnivån 0,01 kan studiens hypoteser (H1-H4) bekräftas. 

För att besvara studiens syfte konstaterar vi därmed att ett positivt samband mellan 

sparbankers arbete med strategisk filantropi, filantropi samt CC och kundernas beteende 

i samtliga fall föreligger. Detta innebär att kundernas positiva beteende, deras vilja att 

vara kund hos sparbanken, främjas av bankernas arbete med dessa olika CSR-

perspektiv. För att besvara studiens delsyfte, vilken av dessa aspekter som har störst 

inverkan på kundernas beteende, uppmättes för långsiktighetsaspekten av strategisk 

filantropi starkast positivt samband. Detta innebär att kundernas beteende, deras vilja att 

vara kund hos sparbanken, främjas mest av långsiktighetsaspekten av strategisk 

filantropi.  
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Nedan i figur 7 illustreras de olika CSR-perspektiven som studien utgår från och dess 

samverkan med kundernas beteende. Som det går att utläsa finns en positiv korrelation 

mellan samtliga perspektiv och kundernas beteende vid en signifikansnivå på 0,01.  

 

 

Figur 7. Sparbankernas CSR-arbete och dess inverkan på kundernas 

beteende.***p=0,01. Källa: Egen.  

 

Kundernas positiva beteende gentemot sparbanken påverkas i störst utsträckning av att 

banken har ett långsiktigt perspektiv i sitt sociala ansvarstagande. Vidare anses 

Corporate Citizenship-perspektivet och ett lokalt ansvarstagande påverka kundernas 

vilja att vara kund hos sparbanken starkt samt medelstarkt. Avslutningsvis finner vi ett 

relativt lågt, medelstarkt samband mellan kundernas beteende och filantropi vilket 

innebär att denna aspekt inte påverkar lika starkt och positivt som tidigare perspektiv. 

Vi kan därför konstatera att sparbankerna ska arbeta långsiktigt, lokalt samt agera som 

en samhällsmedborgare för att få bästa respons från kunderna och att filantropiska 

aktiviteter inte påverkar kundernas beteende i någon större utsträckning. Värt att tillägga 

är att välgörenhetsaspekten inom filantropin inte enskilt kan påvisa någon statistisk 

koppling till kundernas positiva beteende vilket innebär att just denna aspekt inte ensam 

anses viktig för sparbankskunderna.  
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Avslutningsvis kan vi därmed konstatera att vår studie besvarat det inledande ställda 

syftet och därmed har vi bearbetat de teoretiska gap som vi konstaterat i inledningen. 

Det tycks alltså enligt vår studie föreligga ett positivt samband mellan sparbankernas 

sociala ansvarstagande och kundernas beteende vilket innebär att filantropi, strategisk 

filantropi och Corporate Citizenship främjar viljan att vara kund hos sparbanken. Detta 

tror vi grundar sig i sparbankernas historiska arbete med att främja det lokala samhället 

och dess individer långsiktigt men för att konstatera detta antagande så krävs dock 

ytterligare studier inom området.  

 

7.2 Vidare forskning 

 

Det har i ett flertal tidigare studier konstaterats att ett samband föreligger mellan 

företagens sociala ansvar och kundernas beteende. I vår studie har vi kunnat konstatera 

att detta samband även gäller sparbankerna och deras kunder. Vi har även lyckats påvisa 

korrelationssamband mellan Porter och Kramers (2002) strategiska filantropi och 

kundernas beteende. En intressant aspekt vore dock att gräva djupare i varför den lokala 

aspektens medelstarka samband kan anses vara mindre viktig för kunderna än det starka 

sambandet som föreligger med den långsiktiga aspekten.  

 

Vår studie uppvisar ett korrelationssamband som tydligt är lägre för det filantropiska 

perspektivet av företagens sociala ansvarstagande än de övriga undersökta perspektiven. 

Därmed finner vi det intressant att i vidare forskning undersöka huruvida andra aspekter 

inom kortsiktig filantropi möjligen kan ha större positiv inverkan på kundernas beteende 

än sponsring, stipendier och miljöarbete.  

 

Vårt empiriska resultat för CC möjliggör även det vidare forskning på olika området. 

Eftersom studiens urval är relativt litet och det är marginella statistiska skillnader 

mellan de olika aspekterna inom CC så föreslår vi därför vidare forskning inom detta 

område. Detta för att tydliggöra om kundernas beteende påverkas mest positivt av 

ömsesidiga relationer med samhället eller sparbankens proaktiva arbete med att främja 

det lokala samhället.    

 

Vi anser även att en regressionsanalys behöva genomföras på studien för att konstatera 

ett riktat orsakssamband mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln, 



 

55 

 

kundernas beteende. Anledningen till att en regressionsanalys inte genomfördes i vår 

studie var på grund av tidsbrist.  

 

Avslutningsvis vore det också intressant att undersöka huruvida sparbankernas 

historiska koppling till samhället kan påverka kunderna och deras val av bank.  

 

7.3 Studiens begränsningar och självkritik 

 

Studiens främsta begränsning är att korrelation som påvisar ett statistiskt samband 

mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln endast visar en samvariation. 

Detta innebär att studien inte bevisar något orsakssamband (Djurfeldt et al., 2010). Vi 

kan alltså inte konstatera att det är kundernas beteende som påverkas positivt av 

sparbankernas sociala ansvarstagande eftersom det kan vara sparbankernas sociala 

ansvarstagande som påverkas positivt av kundernas beteende. Dock kan vi logiskt anta 

att kundernas beteende påverkas positivt av sparbankernas sociala ansvarstagande men 

för att säkerställa detta krävs vidare analyser inom detta område.  

 

En annan begränsning med vår studie är att urvalet (105 respondenter) är relativt litet 

sett till det totala antalet sparbankskunder. Detta kan ge viss skevhet i studien och 

resultatet blir inte heller lika generaliserbart som det skulle bli med ett större urval 

(Bryman & Bell, 2013). Vårt relativt ringa urval kan också anses påverka de 

aggregerade data vilka utgjorde studiens summavariabler. Vid ett mindre urval menar 

Djurfeldt et al. (2010) att aggregerad data kan tendera till att stärka sambanden 

gentemot om dessa skulle uppmätts var och en förs sig. 

 

Ytterligare självkritik kan riktas mot att enkäten endast delades ut på tre av landets cirka 

260 olika sparbankskontor. Även tiden enkäten fanns tillgängliga hos de utvalda 

bankkontoren kunde förlängts för att få ett större och möjligen mer representativt urval. 

Vi anser återigen att tidsbristen var orsaken till dessa svagheter.  
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Appendix A  

 

Enkät 

 

Hej! 

 

Vi är två ekonomistudenter från Högskolan i Gävle, Axel Svensson och Robin Stolt, 

som just nu skriver ett examensarbete i företagsekonomi. Examensarbetets mål är att 

rikta in sig på sparbanker och dess speciella relation med samhället och dess 

medborgare. Sparbanker har en gedigen tradition att ge tillbaka till det lokala samhället 

där de verkar vilket utmärker just dessa från dem flesta andra banker.   

 

Syftet med vår undersökning är att se hur sparbankskunderna påverkas av bankens 

aktiva arbete med att ge tillbaka till det lokala samhället där de verkar. Detta arbete kan 

ske på många olika sätt bland annat genom: sponsring, stipendier och miljöarbete. 

 

Denna enkätundersökning med tre frågor och tolv påståenden är frivillig och du som 

deltagande har rätt att avbryta om du så önskar. Vidare kommer all insamlad 

information endast att användas till forskningsändamålet. Avslutningsvis kommer också 

all data från undersökningen att behandlas med största möjliga konfidentialitet.  

 

Önskar du som fyller i enkäten att få en kopia på arbetet och dess resultat fyller du i din 

mejladress nedan så kommer ett exemplar att skickas till er i början av juni 2015. 

 

Mejladress:………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Axel Svensson och Robin Stolt
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Frågor 

1. Är du kund på Sörmland eller Vimmerby sparbank idag? 

 

▢ Ja  ▢ Nej 

         

       

2. Ålder   

    

1 2 3 4 5 6 

▢16-24  ▢25-34  ▢35-44  ▢45-54  ▢55-64  ▢<65  

      

    

3. Kön   

    

1▢ Kvinna   2▢ Man   0▢ Vill ej ange 

 

Påståenden 

1. Det är viktigt att sparbanken tänker långsiktigt när de ger tillbaka till det 

samhället.  

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   

 

2. Min relation med sparbanken påverkas positivt av deras långsiktiga arbete med 

att ge tillbaka till det samhället. 

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   

 



 

63 

 

3. Mitt beteende och därmed agerande gentemot sparbanken påverkas positivt av 

dess arbete med att ge tillbaka till samhället. 

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med  

       

4. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till utvecklingen av det lokala 

näringslivet.  

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med    

 

5. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till att främja det lokala 

föreningslivet.  

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med  

 

6. Det är viktigt för mig att sparbanken stödjer duktiga individer på lokal nivå 

genom att dela ut stipendium.  

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   
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7. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till samhället genom sponsring. 

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med  

 

8. Det är viktigt för mig att sparbanken sporadiskt bidrar till en hållbar miljö. 

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   

 

9. Det är viktigt för mig att sparbanken bidrar till välgörenhet. 

ex: När sparbanken delade ut hjärtstartare till lokala föreningar. 

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   

 

10. Det är viktigt för mig att sparbanken har goda och ömsesidiga relationer med 

det lokala samhället.  

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   
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11. Det är viktigt för mig att sparbanken arbetar proaktivt (förebyggande) för att 

främja det lokala samhället.  

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   

 

12. Det är viktigt för mig att sparbanken deltar i olika samhällsprogram för att 

förbättra det lokala samhällets utveckling.  

▢1 = Håller inte alls med      

▢2 = Håller med till viss del  

▢3 = Neutral 

▢4 = Håller med till stor del  

▢5 = Håller helt med   
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Appendix B 
 

Allmän information till dem som delar ut enkäten 

 

Hej! 

Mitt namn är Robin Stolt. Jag och min examenskollega Axel Svensson håller på med 

vårt examensarbete i företagsekonomi. Vår studie avser att undersöka privat- och 

företagskunders attityder gentemot sparbankers arbete med att ge tillbaka till samhället 

där de verkar.  

 

För att du som delar ut enkäten skall kunna besvara eventuella frågor respondenterna 

kan tänkas ha, kommer här en kort introduktion till diverse begrepp relevanta för 

studien. Vårt arbete diskuterar tre centrala begrepp inom området CSR, Corporate 

Social Responsibility (Företags sociala ansvarstagande). Dessa är:  

 

- Filantropi, kortsiktigt arbete med: sponsring, miljösatsningar och annan typ av 

välgörenhet. 

 

- Corporate Citizenship (CC), långsiktigt arbete där företaget agerar proaktivt 

som en samhällsmedborgare för det lokala samhällets bästa.  

 

- Strategisk filantropi, långsiktigt och lokalt arbete med filantropiska och CC-

aspekter.  

 

Enkäten består av tolv påstående vilka respondenterna kan svara i intervallet, ”håller 

inte alls med” till “håller helt med.” Enkätens påstående 1-2 och 4-6 avser begreppet 

strategisk filantropi, påstående 7-9 filantropi och slutligen påstående 10-12 Corporate 

Citizenship. 

 

Vid utdelandet av enkäten kan ni som delar ut inleda med att påtala att studien görs av 

två studenter för att undersöka vad de som kunder tycker om sparbankers arbete med att 

ge tillbaka till det lokala samhället. Därefter kan ni be dem läsa igenom förstasidan på 

enkäten. Vidare kan ni påtala att enkäten görs helt anonymt och deras svar enbart 

kommer att användas till den aktuella studien. 

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Robin Stolt, 076 xxx xx xx 

 

Tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Axel Svensson och Robin Stolt 

 

 



 

67 

 

Appendix C 
 

 

Correlations 

 

Kundernas beteende  
Kundernas beteende 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

1 

 

105 

Sumvariabel1 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

,635** 
,000 

105 

Sumvariabel2 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

,428** 
,000 

105 

Sumvariabel3 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

,346** 
,000 

105 

Sumvariabel4 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

,524** 
,000 

105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 


