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Sammanfattning	  
 
Mänskligheten står idag vid ett vägskäl. Antingen fortsätter vi agera på samma sätt 
som vi gör idag för att möta våra behov, men med det vägvalet är de flesta överens 
om att en hållbar utveckling inte är möjlig. Vårt tidigare agerande är en stark 
bidragande orsak till de ekonomiska, miljömässiga och sociala kriser vi idag upplever. 
Alternativet är att ändra vårt agerande genom att hitta lösningar, metoder och skapa 
nya attityder för att möta våra behov på ett sätt som möjliggör en hållbar utveckling. 
Det är en svår uppgift som kräver ett engagemang på bred front och att alla aktörer i 
samhället tar ett ansvar.  
 
Detta har bidragit till uppkomsten av termen Corporate Social Responsibility (CSR) 
som berör kombinationer av åtaganden som är viktiga för företagen att integrera i sitt 
arbete för att styra sin påverkan på samhället. Banker är en viktig institution i 
samhället då de genom sin verksamhet styr pengaflödet i samhället och bidrar till att 
stimulera ekonomisk tillväxt. Med ett sådant inflytande har bankerna stor möjlighet 
att påverka samhället till det bättre genom att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Vår 
studie visar att bankerna framförallt upplever utmaningar i och med den indirekta 
påverkan deras verksamhet har på samhället.  
 
Vår frågeställning lyder: Hur förbereder sig den svenska banksektorn för att bemöta 
sina upplevda hållbarhetsutmaningar, och hur påverkar det efterfrågan på individuell 
kompetens? 
 
Syftet med studien är att förtydliga för anställda och blivande anställda inom banken 
hur hållbarhetsaspekter påverkar det dagliga arbetet i bankernas verksamhet, och vad 
som då efterfrågas av dem i form av kunskap och kompetens. Vi tror att ett 
förtydligande av dessa aspekter kan bidra till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med kvantitativa inslag. Den kvalitativa studien 
består av intervjuer med respondenter från Ekobanken, Nordea, SEB, Swedbank samt 
två forskare inom hållbarhet. Vår förstudie har bidragit med kvantitativa inslag och 
består av en studie av hållbarhetsredovisningar från de svenska storbankerna.  
 
Vår empiri tyder på att bankerna först och främst upplever hållbarhetsutmaningar 
kopplade till bankens huvudverksamhet, investerings- och utlåningsverksamheten. 
Utmaningarna är att integrera miljömässiga och sociala aspekter i affärsbesluten. En 
annan stor utmaning för bankerna är att integrera hållbarhetsarbetet i alla delar av 
verksamheten genom att utbilda och integrera alla medarbetare i arbetet. Enligt teorin 
är det en förutsättning, då medarbetarens engagemang och kunskap är en förutsättning 
för att företagen ska kunna bedriva ett lyckosamt hållbarhetsarbete.  
 
Vår slutsats är att det behövs och efterfrågas förbättrade system och verktyg för att 
integrera hållbarhetsaspekter i alla verksamheter, framförallt vid beslut som rör 
finansiering och kapitalförvaltning. De system och riktlinjer som finns idag är något 
som bankerna jobbar med att förbättra och integrera på ett tydligare sätt i 
verksamheten. Vad gäller individuella kompetenser och egenskaper så tyder studien 
på att kunskap om hållbarhet efterfrågas mer och mer som en del av individens 
kompetensområde. Förmåga att kritiskt analysera och ta till sig ny information är 
tillsammans med ett engagemang för hållbar utveckling viktiga egenskaper hos 
individen i och med de hållbarhetsutmaningar bankerna upplever.  
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1.	  Introduktion	  
Syftet med vårt inledande kapitel är att introducera läsaren i ämnet och den aktuella 
studien. I kapitlet kommer teorier och studier kring hållbarhet, hållbarhetsarbete och 
kompetenser att presenteras som sedan leder fram till vår problemformulering samt 
syftet med vår studie. 
 
”Vi är alla beroende av biosfären för att kunna leva. Ändå strävar varje samhälle och 
land efter att överleva och blomstra utan att ta särskilt mycket hänsyn till hur detta 
påverkar andra” 

(Brundtland, 1988, s. 41) 
 

1987 publicerades en rapport vid namn "Vår gemensamma framtid" skriven av 
Brundtlandkommissionen på uppdrag av Förenta nationerna. I rapporten betonades 
behovet för organisationer att ta ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar för att 
på så sätt bidra till en hållbar utveckling. I ett samhälle där större delar av naturen 
manipuleras till att möta samhällets krav, och där snart 10 miljarder människor 
kommer att försöka uppfylla dessa krav och sina egna behov så inser de flesta 
människorna i näringslivet att åtaganden idag måste göras för att skapa förutsättningar 
för en hållbar utveckling imorgon (Holmberg & Robert, 2000, s. 291-292; UNDP, 
2013, s. 1-2).	  
 
Vi upplever fler och fler globala kriser som ger uppkomst till en rad 
hållbarhetsutmaningar: den finansiella och ekonomiska krisen, det snabbt förändrade 
klimatet, den accelererande förlusten av biologisk mångfald, obalanser i världens 
ekosystem och global fattigdom är några utav dem (Svenska regeringen, 2012; Röda 
korset, 2012; Milleniemålen, 2012).	   Kris kan tolkas som tidpunkt för beslut, 
vändpunkt eller avgörande ögonblick (Svenska regeringen, 2012). Den svenska 
regeringen (2012) menar vidare att den vändpunkt vi står inför idag innebär en chans 
att hantera dessa ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar i samhället. 
Framsteg inom hållbar utveckling kräver ett engagemang på bred front och alla delar 
av samhället måste agera och ta sitt ansvar. Dock så är dessa problem svåra att lösa då 
det är svårt att hitta strategier som integrerar miljö-, sociala och ekonomiska aspekter 
som är meningsfulla både på lång och kort sikt och för både företagen och det 
gemensamma bästa (Brundtland, 1988, s. 41; Holmberg & Robert, 2000, s. 291-292). 
Med fokus på framför allt Brundtlands resonemang utvecklade John Elkington en 
modell av tre cirklar med ett ord i varje cirkel: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet 
och ekologisk hållbarhet. Modellen är ett verktyg för organisationer att analysera vad 
de behöver göra för att utveckla en hållbar strategi (Elkington, 1999, s. 46). För att 
företagen ska förstå sitt ansvar och de utmaningar de står inför bör de ha dessa 
dimensioner i åtanke och vara medvetna om de hållbarhetsutmaningar samhället står 
inför. 	  
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 Figur 1. Triple bottom line model (Elkington, 1999 s.41) 
 
Dessa utmaningar är något som berör hela samhället från den lilla individen till de 
största stater. Detta innebär att alla företag, stora som små, har en viktig roll i att fylla 
behovet av nya produkter, tjänster och systemlösningar som bidrar till att lösa de 
globala utmaningarna som samhället står inför samt skapa nya jobb inom dessa 
områden (Svenska regeringen, 2012; Grafström et al., 2008, s. 16). Det råder dock en 
oenighet om var företagens ansvar börjar och slutar, för vad och vem företagen är 
skyldig att ta ansvar samt till vilken grad företagen har ansvar för att bidra till 
samhällsutvecklingen (Grafström et al., 2008, s. 13-16). Den engelska termen 
Corporate Social Responsibility (CSR) behandlar just företagens sociala ansvar, vilket 
handlar om att företag är ”förpliktigat att stå till svars för sin påverkan på samhället” 
(Grafström et al., 2008, s. 15). Banksektorn har en viktig roll i samhället och i den 
ekonomiska utvecklingen genom att dess verksamhet är en nödvändighet för att både 
privatpersoner och företag ska kunna ta betalt och få betala, spara, låna och investera 
samt hantera risker och kunna försäkra sig (Scholtens, 2009, s. 159-165; Jeucken, 
2004, s. 15-16). Det innebär att bankerna bidrar till att stimulerar ekonomisk tillväxt 
som i sin tur berör utvecklingen av de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
hållbarhetsutmaningarna (Scholtens, 2009, s. 159-165; Jeucken, 2004, s. 45). En stor 
skillnad mellan bankbranschen och andra branscher är att verksamheten i sig, 
produkterna och tjänsterna, inte har en större direkt påverkan på hållbarhetsaspekter. 
Bankens viktigaste funktion är förmedlingen av produkter och tjänster till andra 
aktörer i samhället, vilket gör att deras ansvar berör hur de sköter förmedlingen så att 
den indirekta påverkan blir så positiv som möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv 
(Jeucken, 2004, s. 99-101). Bankerna har stor möjlighet att påverka samhället till det 
bättre genom att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet. Av den anledningen tror vi 
att bankbranschen särskiljer sig från andra branscher, då den dessutom är av så stor 
betydelse för de den svenska ekonomin och navet i samhällets uppbyggnad (Svenska 
bankföreningen, 2013a).  
 
Den ökade mediabevakningen med fokus på CSR, har bidragit med att skapa en 
uppfattning om vad företagsansvar står för, vad det innebär i praktiken och varför det 
är viktigt att uppmärksamma. Det har i sin tur bidragit till en djupare förståelse för hur 
företagens olika verksamheter påverkar det samhälle vi lever i, både positivt och 
negativt (Grafström & Windell, 2011, s. 221-226). Bankbranschen varit sämre 
historiskt sätt på att arbeta med hållbarhetsfrågor än många andra branscher, men idag 
är det en självklarhet för de flesta banker (Scholtens, 2009, s. 165). OMX har lanserat 
index som ger investerare en överblick över vilka företag som ligger i framkant vad 
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gäller att möta olika hållbarhetskrav kopplade till miljö- och sociala frågor samt 
bolagsstyrning. De fyra största bankerna i Sverige (Handelsbanken, Swedbank, 
Nordea och SEB) har alla kvalificerat sig på listan över topp 30 bäst rankade företag i 
Sverige och topp 50 i Norden (Nasdaq OMX, 2013). Detta tyder på att hållbarhet idag 
är en prioriterad fråga för den svenska banksektorn. 
 
Litteraturen kring CSR innefattar olika inriktningar vilket gör att finns en mängd olika 
tolkningar och definitioner om vad CSR innebär och egentligen handlar om (Borglund 
et al., 2012, s. 13; Grafström et al., 2008, s. 18). Enligt Löhman och Steinholtz (2003 
s. 15-27) så är CSR en kombination av åtaganden som berör hur företaget tar ansvar 
för sin verksamhet, hur de bidrar till en hållbar utveckling och hur ledningen sköter 
företaget. De flesta av de svenska bankerna idag har en specifik avdelning inom CSR 
som jobbar med hållbarhetsfrågor. Som ett exempel beskriver Handelsbanken (2013a) 
sina åtaganden inom CSR-arbete som ”ett frivilligt ansvarstagande för hur bankens 
verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt 
perspektiv” 
 
Tidigare forskning kring CSR kan delas in i olika huvudämnen, och en av dem 
fokuserar på hållbarhetsansvar i relation till managementfrågor (Grafström et al., 
2008, s. 21). Dessa studier undersöker bland annat hur ansvarsarbetet kan integreras i 
affärsverksamheter och visar att det tangerar många olika delar av företagens 
verksamheter, såsom produktions- och leverantörsprocesser, företag och mänskliga 
rättigheter, rekryteringsprocesser och personalfrågor samt rapportering och 
uppföljning av hållbarhetsarbetet (Grafström et al., 2008, s. 20-21). Om ett företag ska 
bedriva ett hållbarhetsarbete för att uppnå hållbarhet i praktiken så behöver med andra 
ord företaget utnyttja och utveckla de resurser de har till förfogande i organisationen. 
En av de viktigaste resurserna är det humankapital som finns i organisationen, vilket 
innefattar kombinationen av chefers och medarbetares kompentens, erfarenheter och 
intelligens samt kunskap och förmåga att utföra sina tilldelade arbetsuppgifter 
(Barney, 1991, s. 101; Edvinsson & Malone, 1998, s. 55-57; Wright el al., 1994, s. 
304).	  
 
Hållbarhetschefer, särskilda CSR-chefer och verkställande chefer inom 
hållbarhetsområdet spenderar ofta sin arbetstid med att analysera, planera och 
rapportera effekterna som företagets verksamheter har på miljön, vinsten, samhället i 
stort och företagets övriga intressenter (Ernst & Young, 2012; Net Impact, 2012a). 
Undersökningar visar dock att även anställda utan dessa titlar i sitt dagliga arbete 
arbetar med liknande frågor (Net Impact, 2012a; NMC, 2012). De är i högsta grad 
med och definierar och omdefinierar hur företaget ska hantera sina intressenter och 
affärer. Bland dessa märks individer från hela organisationen i roller från 
finansavdelning till drift (Net Impact, 2012a). En studie gjord i Sverige av 
organisationen Näringslivets Miljöchefer (NMC) tyder på att färre personer jobbar 
heltid inom miljö- och hållbar utveckling än tidigare och att ansvaret inom dessa 
frågor har ökat och spridit sig till fler områden inom organisationen (NMC, 2012). 
Studier visar även att medarbetare mer och mer efterfrågar jobb där även möjlighet 
finns att påverka samhället ur ett hållbarhetsperspektiv, dessutom finns en trend att 
jobb inom hållbarhet kommer öka globalt (Net Impact, 2012a; Forbes, 2011).  
Swedbank (2012) beskriver att hållbarhetsarbetet kräver engagerande medarbetare 
och det är en förutsättning för att uppsatta mål ska uppnås. En förutsättning och 
utmaning för organisationer att nå en god hållbarhetsstrategi är att utbilda och 
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engagera medarbetaren i företagets hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2012, s. 82ff; 
NMC, 2012). Alla medarbetare bör ha kunskap om företagets CSR-arbete och det är 
alltid medarbetarna som måste agera för att inte CSR ska bli endast en pappersprodukt 
och kommunikationsfråga (Borglund et al., 2012, s. 82-84). 
  
Hållbarhet blir en mer och mer påtaglig del i företagens affärsplanering med tanke på 
de globala hållbarhetsutmaningarna vi idag står inför. Det påverkar hur företag 
bedriver sin affärsverksamhet vilket även påverkar hur arbetsroller och 
ansvarsfördelningen i företagen gestaltar sig. Banksektorn borde inte vara något 
undantag, framförallt inte med tanke på vilken viktig institution en bank är i 
samhället. Individens skicklighet och kompetens är onekligen en viktig faktor för ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete. En individs kompetens avser handlingsförmågan till 
ett arbete, uppgift eller situation och består av såväl kunskaper och färdigheter som 
personliga egenskaper (Mirable, 1997, s. 75; Ellström, 1996, s. 1).  Dock så är 
uppgiftens utformning avgörande för vilken typ av kompetens som krävs (Ellström, 
1996, s. 11; Le Deist & Winterton, 2005, s. 39). Ett fåtal forskningsrapporter och 
studier har gjorts på önskvärda individuella kompetenser och egenskaper när man 
arbetar med hållbarhet i organisationer (Mills et al., 2011, s. 5; Net Impact, 2012a; 
Net Impact, 2012b), än färre kopplat till banksektorn. I och med ett ökat fokus på 
bankernas hållbarhetsarbete och behovet av ökade individuella kunskaper inom 
hållbarhet ser vi därför att det är relevant att studera hur det påverkar bankernas 
hållbarhetsarbete och vilka kunskaper samt egenskaper de kommer att efterfråga hos 
sina medarbetare. Det finns behov av att identifiera vilka kompetenser som behövs, 
och behöver utvecklas, inom en organisations hållbarhetsarbete för att göra arbetet 
mer effektivt (de Bruijn et al., 2005, s. 61-62). Vi har inte hittat forskning eller studier 
som belyser detta inom banksektorn, därmed anser vi det vara relevant att undersöka 
hur bankerna förbereder sig för att bemöta sina upplevda hållbarhetsutmaningar. 
 
1.2	  Problemformulering	  
Hur förbereder sig den svenska banksektorn för att bemöta sina upplevda 
hållbarhetsutmaningar, och hur påverkar det efterfrågan på individuell kompetens?  
 
1.3	  Studiens	  syfte	  
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur banksektorn förbereder sig 
inför de hållbarhetsutmaningar de upplever. Vi vill studera banksektorn ur ett 
branschperspektiv för att ge en bild över vilka deras upplevda hållbarhetsutmaningar 
är, hur det påverkar det dagliga arbetet och vilka individuella kompetenser och 
egenskaper som efterfrågas. Vi ämnar med vår studie att öka förståelsen hur 
banksektorns hållbarhetsarbete ser ut idag och identifiera trender för hur det kan 
komma att utvecklas, med fokus på vilka efterfrågade kompentenser och egenskaper.  
 
Vår förhoppning är att banksektorn ska kunna använda, och se, våra resultat som 
hjälpmedel att arbeta utifrån. Detta för att identifiera processer och kompetenser som 
behöver utvecklas för att göra hållbarhetsarbetet mer effektivt.  Vi ämnar med vår 
studie att ge teoretiska bidrag i form av viktiga kompetenser kopplade till processer i 
en banks hållbarhetsarbete, vilket det idag saknas forskning kring. Den individuella 
uppgiftens utformning är avgörande för vilken kompetens som behövs (Ellström, 
1996, s. 11; Le Deist & Winterton, 2005, s. 39), och det finns ett behov av att 
identifiera nödvändiga kompetenser som behövs och behöver utvecklas för att 
effektivisera en organisations hållbarhetsarbete (de Bruijn et al., 2005, s. 61-62).  
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2.	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
 
I detta kapitel kommer vi att förklara vårt ämnesval och redogöra för våra 
förförståelser inom ämnet. Vi presenterar också vår kunskapssyn, forskningsfilosofi, 
och strategi samt vilket tillvägagångssätt vi använt oss av i studien. Vi har även 
motiverat vårt val av datainsamling samt beskrivit hur vi gått tillväga. 
  
2.1	  Ämnesval	  
Vi anser att det bör vara en självklarhet för varje företag att göra sitt yttersta för bidra 
till en hållbar utveckling. Alla aktörer i samhället har ett ansvar, men båda författarna 
är övertygade om att små som stora insatser från företagens sida kan bidra med stor 
nytta för samhället i stort samt för de enskilda företagen. Med andra ord anser vi att 
ett brett engagemang i dessa frågor från företagens sida inte bara skapar fördelar 
gentemot samhället utan även är en chans för företagen till avkastning i form av 
konkurrensfördelar och ökad förtroende. Vi anser att dagens situation är ohållbar och 
känner att även vi har ett ansvar, vilket har varit en bidragande orsak till vårt 
ämnesval. Konceptet CSR är något vi under tidigare studier kommit i kontakt med 
och fattat intresse för. Det finns en mängd forskning kring ämnet, men vi anser att det 
finns oklarheter kring hur arbetsfördelningen inom organisationer bör se ut för att 
möta hållbarhetsutmaningarna på ett bättre sätt. Vi finner därför ett intresse i att bidra 
genom att undersöka hur hållbarhetsarbetet kan komma att utvecklas i framtiden och 
vilka kompetenser som kommer efterfrågas för att möta framtidens behov.  
 
Vi båda studerar Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management. 
Utbildningen är ett tjänsteinriktat program som fokuserar på kunden och 
medarbetaren som företagets viktigaste intressenter. Vi anser att om dagens företag 
integrerar hållbarhetsfrågor i sin dagliga verksamhet så kommer det innebära ett 
mervärde för kunden och medarbetare om dess preferenser är densamma. Detta leder i 
sin tur till återkommande kunder, högre kundnöjdhet och där av ökade framtida 
vinster.  
 
CSR och hållbarhet, är något många företag arbetar med dagligen.  Båda författarna 
har tidigare erfarenheter från banksektorn och en tanke att fortsätta i samma bransch, 
efter avslutande studier, och gärna då i kombination med CSR samt hållbarhet. Vi har 
därför ett intresse i att undersöka hur bankernas verksamhet anpassas efter deras 
upplevda hållbarhetsutmaningar och vad de efterfrågar hos sina medarbetare. Vi 
ämnar att vårt resultat ska kunna appliceras på andra finansiella institut samt 
servicebranscher.  
 
2.2	  Förförståelse	  
Avsnittet ämnar förklara vår förförståelse inför studien. Detta för att läsaren ska få en 
uppfattning om vad vi som författare har för erfarenheter och kunskaper inom 
området och hur detta kan påverka studiens resultat.  
 
Det är oundvikligt att författarnas egna tankar, värderingar och åsikter på något vis 
påverkar en vetenskaplig studie. Vissa områden påverkas mer av författarnas 
förståelse, exempelvis vid analys och tolkning av data. Ett annat exempel är hur 
frågeställning utformas samt valet av metod att undersöka problemet styrs av 
författarna personliga åsikter och känslor. Genom att vi reflekterar över vår 
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förförståelse inom valt område så stärker vi vår medvetenhet om hur det kan komma 
att påverka val vi gjort i vår studie (Bryman & Bell, 2003, s. 42-43). Genom att ha 
detta i åtanke kan vi reflektera och överväga olika val gällande vårt tillvägagångssätt 
och därmed öka trovärdigheten till studiens resultat. Det finns tre olika kategorier av 
förförståelse en människa kan ha. Den första är personliga erfarenheter, den andra är 
vilken syn på kunskap personen har och den tredje, och sista, handlar om teoretiska 
förförståelser, där framförallt disciplinära- teorier, synsätt och erfarenheter beaktas 
(Johansson & Lindfors, 1993, s. 76). 
 
Våra personliga erfarenheter är att vi båda jobbar inom banksektorn, Kent jobbar som 
privatrådgivare på Handelsbanken och Staffan som privatrådgivare på Swedbank, vid 
sidan av våra studier och har därför förståelse hur bankverksamhet fungerar. Detta 
ledde oss även in på detta ämne. Dessa erfarenheter kommer att gynna vår studie då vi 
har verkat och gjort observationer i en organisation inom banksektorn. Det gynnar oss 
då vi redan är insatta i hur en bank sköter sin dagliga verksamhet, vilket underlättar 
våra samtal med respondenterna. Våra befintliga kontakter inom bankerna har även 
gjort det lättare för oss att ta kontakt med blivande respondenter. Vi är med medvetna 
om att det finns en risk att vi inte undersöker våra arbetsgivares hållbarhetsarbete 
objektivt då vi har en stark relation till dem. Dock skriver vi inte uppsatsen på 
uppdrag åt någon specifik bank och har för avsikt att vara så objektiva som möjligt i 
vår studie, vilket gör att vår relation till bankerna inte kommer vara negativ.  
 
Vår teoretiska förförståelse grundar sig i studier inom Civilekonomprogrammet med 
inriktning mot Service Management på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi 
började studera år 2007 och nu studerar vi vår åttonde termin. Vi är båda intresserade 
av ämnet CSR och har tidigare gjort arbeten kopplat till ämnet. Kent har läst en kurs 
vid sin utlandstermin i Tjeckien om ”Applied Corporate Social Responsibility” och 
Staffan har läst en kurs ”Corporate Finance” och båda dessa kurser behandlar just 
CSR. Under dessa kurser har vi insett att det finns problem med hur samhället jobbar 
för ett hållbart samhälle och att dagens åtaganden inte räcker till. Vi har även skapat 
oss en förståelse för hur det är som företag att verka inom CSR, vilka möjligheter och 
utmaningar de kan möta. Detta har varit till stor nytta för oss i denna studie genom att 
vi lättare kunnat välja vilka teorier och studier som kan anses som aktuellt för vårt 
problemområde. Genom vår förkunskap har vi haft viss kännedom kring val av 
litteratur och tillvägagångssätt vilket gjort vår studie ännu mer relevant och trovärdig.  
 
Risken för att vår förståelse inom ämnet ska påverka vår studie finns alltid genom att 
vi tidigare studerat valda teorier och studier. För att motverka detta har vi 
genomgående under arbetet använt oss av starka argument för våra slutsatser och 
vägval. Genom denna redogörelse ovan är vi medvetna hur vår förförståelse kommer 
att påverka vår studie och kan därför minska påverkan av detta. Våra egna 
uppfattningar, arbetslivserfarenhet och tidigare teoretiska förförståelse anser vi kunna 
användes som ett positivt verktyg i vår studie där vi kan på ett analytiskt och 
genomtänkt angripa det givna problemet och dess syfte.  
 
2.3	  Forskningsdesign	  
Det finns en mängd olika metoder och tillvägagångsätt för att bedriva forskning. En 
förutsättning för en lyckad studie är att välja metoder och tillvägagångssätt som är 
lämpliga och som forskarna tror på för att belysa det valda problemet (Bryman & 
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Bell, 2003, s. 47). Här kommer vi att diskutera den allmänna strukturen för vår 
forskningsdesign samt stegvis förklara vårt metodologiska tillvägagångssätt. 
 
Som tidigare nämnt är vårt huvudsakliga syfte med studien att undersöka hur 
bankerna förbereder sig inför sina upplevda hållbarhetsutmaningar. Vi utreder hur det 
påverkar hållbarhetsarbetet och vilka individuella kompetenser och egenskaper som 
efterfrågas. För att belysa ovanstående har vi valt att utforma vår egen 
forskningsdesign som innebär en flerfaldig undersökningsprocess.  
 
1. Utföra en förstudie för att identifiera vilka faktorer inom hållbarhet bankerna jobbar 
med idag och vilka de anser vara de viktigaste utmaningarna.  
 
2. Granska litteraturen och tidigare forskning kring det valda ämnet och utforma en 
sammanfattande teoretisk modell. 
 
3. Samla empirisk data från flera respondenter med hjälp av djupintervjuer baserad på 
vår förstudie och litteraturen. Vi vill ta reda på hur bankernas hållbarhetsutmaningar 
kan komma att utvecklas, hur hållbarhetsarbetet kan komma att utvecklas och vilka 
kompetenser som kan komma att efterfrågas. Såväl forskare inom CSR och 
hållbarhetsområdet samt experter inom banken i form av personal med yrken direkt 
kopplade till CSR och hållbarhetsfrågor kommer att vara våra respondenter.  
 
4. Analysera resultatet från den empiriska datainsamlingen med hjälp av vår förstudie 
samt teoretiska referensram för att sedan sammanställa resultatet i en sammanfattande 
tabell.  
 
2.3.1	  Kunskapssyn	  och	  vetenskapligt	  förhållningssätt	  	  
Nedan följer en diskussion kring vår syn på kunskap samt vetenskapliga 
förhållningssätt med syfte att tydliggöra vår undersökning kring vald 
problemformulering.  

Hur vi ser på världen kommer att påverka vår studies genomförande samt kunskapen 
som vi söker (Jacobsen, 2002, s. 30). Sett till vår problemformulering avser vi att 
finna svar hur dagens banker förbereder sig för att möta deras upplevda 
hållbarhetsutmaningar och hur detta då påverkan efterfrågan på individens 
kompetenser. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur banksektorns 
hållbarhetsarbete ser ut idag och kunna identifiera hur de bör utveckla sitt arbete. Vi 
kommer i denna studie, med vår givna problemformulering samt syfte i åtanke, 
använda oss av det epistemologiska tolkningsperspektivet. Vi kommer inte kvantifiera 
data, som man gör inom positivismen, därför att vi vill inte gå miste om intressant och 
detaljerad fakta. Detta gör att vi väljer ett tolkningsperspektiv för att skapa oss en mer 
detaljerad bild över hur banksektorn förbereder sig i sitt arbete med CSR och 
hållbarhet. Epistemologi är enligt Bryman & Bell (2003, s. 27) ”… huruvida den 
sociala verkligheten, kan eller bör studeras utifrån samma principer, metoder och 
verklighetsbild som tillämpas inom naturvetenskapen”. Tolkningsperspektivet bygger 
på att man skapar en förståelse och tolkning av den sociala verkligheten (Bryman & 
Bell, 2003, s. 26-29). I vår studie innebär tolkningsperspektivet att vi kommer tolka 
innebörden av våra respondenters svar vid intervjutillfället. Det gör vi för att kunna 
koppla respondentens svar mot övrig data och teori. Respondenternas svar grund sig i 
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hur de upplever sin sociala verklighet, alltså hur de upplever situationer kopplat till 
våra frågor.  

Ontologi är hur människor ser på verkligenheten, där objektivism och 
konstruktionism är de två vanligaste och viktigaste synsätten (Bryman och Bell 2003, 
s. 33). Vi har valt att använda oss av konstruktionismen, där verkligheten anses 
förändras utifrån ett socialt samspel, där det sociala samspelet inte är konstant 
(Bryman & Bell, 2003, s. 34-35).  Med det menas att ord och kategorier som används 
för att förklara verkligheten inte har en entydig betydelse, utan innebörden 
konstrueras i samspel med människor, tid och rum (Bryman & Bell, 2003, s. 35). Vi 
menar att vår studies resultat kommer att utgöra endast en tolkning av verkligheten, 
och inte nödvändigtvis den absolut ”sanna” verkligheten. Utifrån vårt syfte och 
problemformulering har vi valt använda oss av konstruktionismen därför att vi vill 
göra vår egen tolkning över hur banksektorn upplever hållbarhetsutmaningar och 
vilka kompetenser på individnivå de kommer att efterfråga.  Att använda oss av 
konstruktionismen kan påverka vårt genomförande av studien vilket vi väljer att 
förklara under avsnittet förförståelse där vi berättar hur våra erfarenheter kan påverka 
studiens resultat. 

Vi kommer att, utifrån vår syn på kunskap och ontologi, välja metod för insamling 
och analys av data. Med tanke på dessa val kommer vi främst att använda oss av 
kvalitativa intervjuer för att undersöka vilka bankernas upplevda 
hållbarhetsutmaningar är, hur det påverkar det dagliga arbetet och vilka individuella 
kompetenser och egenskaper som efterfrågas. Utifrån vår kunskapssyn och 
vetenskapliga förhållningsätt så kommer våra val av metod att påverkas i senare delen 
av metodkapitlet. 

2.3.2	  Angreppssätt	  
Det finns väletablerade teorier vad gäller CSR, hållbarhet samt kompetenser. 
Undersökningar visar också att fler medarbetare vill bli och blir mer involverade i 
företagens hållbarhetsarbete. Ett fåtal studier (Net Impact, 2012b) har identifierat 
egenskaper och kompetenser som är viktiga för nyutexaminerade studenter att ha för 
att bedriva frågor och arbetsuppgifter inom hållbarhet i sitt yrke. Det finns även 
studier som behandlar individuella kompetensområden för att lyckas med sitt 
hållbarhetsarbete (Mills et al., 2011, s. 5). Vi anser dock att det finns ett behov av att 
undersöka hur banksektorn anpassar sitt arbete mot samhällets hållbarhetsutmaningar 
och hur det påverkar vilka kompetenser som krävs och kommer att efterfrågas för att 
bedriva ett arbete i linje med de hållbarhetsutmaningar banksektorn står inför. 
 
Vi har en deduktiv ansats till vår studie, då vi i första hand är intresserade av att 
undersöka vår frågeställning genom teoriprövning än genom teorigenerering (Bryman 
& Bell, 2003, s. 322-33; Johansson & Lindfors, 1993, s. 55).  Vår avsikt med studien 
är inte att åstadkomma nya teorier utan att studera hur banksektorn förhåller sig till 
befintliga teorier kring valt ämnesområde och utifrån detta dra våra slutsatser. Vår 
sammanfattande teoretiska modell kommer utgöra vår grund i vår intervjuguide och 
hjälpa oss att ställa frågor som berör befintlig teori. Vi kommer med hjälp av 
empiriska observationer undersöka en sammanfattande teoretisk modell för att lättare 
kunna dra generaliserbara slutsatser, (Bryman & Bell, 2003, s. 25).  
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2.3.3	  Kvalitativ	  huvudstudie	  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ huvudstudie för att undersöka vår 
problemformulering. Vi anser att det är svårt att undersöka hur banksektorn 
förbereder sig inför framtidens hållbarhetsutmaningar och vilka kompetenser som 
behövs och kommer att efterfrågas genom endast kvantitativa beräkningar.  CSR är ett 
komplext begrepp och då vi vill studera fenomenet på ett mer ingående sätt anser vi 
att en kvalitativ undersökning är att föredra då det kan ge mer detaljerad bild av 
verkligheten (Flick, 2006 s. 23-26). Genom en att utföra en kvalitativ studie kan våra 
respondenter utveckla sina svar på ett mer djupgående plan då de inte är bundna till 
några fasta svarsalternativ. Det ger oss en bättre möjlighet att förstå respondenten och 
gå in djupare i ämnet, då vi även kan ställa följdfrågor vid behov för att tydliggöra 
respondentens åsikter och information på ett så korrekt sätt som möjligt.  Vi kommer 
att använda oss av en strategi kallad triangulering. Triangulering innebär att man 
kombinerar olika typer av metoder eller datakällor vilket gör det möjligt för forskare 
att dra mer korrekta slutsatser och samla tydligare bevis än vid användning av enbart 
en typ av data eller metod (Denzin, 1989, s. 237; Maxwell, 2005, s. 93-94; Bryman & 
Bell 2003, s. 310). I vårt fall innebär triangulering att vi både använder oss av flera 
olika datakällor samt att vi kombinerar vår kvalitativa studie med en kvantitativ 
förstudie. Vår kvalitativa huvudstudie utgår från semi-strukturerade intervjuer med 
forskare inom det berörda området samt med personer med en tjänst direkt kopplad 
till de undersökta bankernas hållbarhetsarbete. Vår förstudie, å andra sidan, utgår 
ifrån en analys av bankernas hållbarhetsrapporter. Vi vill öka vår studies trovärdighet 
och pålitlighet genom att belysa vårt givna problem från olika synvinklar och på så 
vis skapa oss en rättvis bild över vilka deras upplevda hållbarhetsutmaningar är, hur 
det påverkar det dagliga arbetet och vilka individuella kompetenser och egenskaper 
som efterfrågas.   
 
2.4	  Förstudie	  
Syftet med vår förstudie var att identifiera de områden bankerna väljer att fokusera på 
i sitt hållbarhetsarbete, och på så sätt skapa oss en överskådlig bild av hur de arbetar 
med CSR och hållbarhet idag. Vi anser att det är viktigt för oss att vara medvetna om 
vilka hållbarhetsaspekter de fokuserar på idag för att förstå vilka deras upplevda 
hållbarhetsutmaningar är, hur det påverkar det dagliga arbetet och vilka individuella 
kompetenser och egenskaper som efterfrågas. Informationen från förstudien kan 
komma att vara till hjälp för oss i vår kvalitativa huvudstudie då vi tydligare kan 
fokusera på hur respondenterna anser att bankernas hållbarhetsarbete är linje med de 
hållbarhetsutmaningar de upplever idag, hur detta kan komma att påverka det 
framtida arbetet och vilka kompetenser som då kan komma att behövas. Syftet med 
förstudien är även att förstärka vårt empiriska material och bidra till infallsvinklar i 
vår analys. Genom att studera ett antal hållbarhetsredovisningar från olika banker 
kunde vi sedan sammanfatta branschens nuvarande fokusområden i figur nr 8.  
 
2.4.1	  Bakgrund	  till	  förstudie	  
För att skapa oss en övergripande bild över bankernas CSR-arbete studerade vi 
respektive banks hållbarhetsrapport, mer om hur en sådan är utformad beskriver vi 
under kapitel 5. Genom att analysera dessa hållbarhetsredovisningar i vårt 
undersökningsunderlag fick vi en bild av vad som är viktigast från bankernas 
perspektiv att arbeta med vad gäller hållbarhet och CSR. Genom att skapa oss en 
förförståelse och överskådlig bild för branschens hållbarhetsarbete idag så kunde vi 
genomföra bättre och mer välstrukturerade kvalitativa intervjuer. Detta eftersom att vi 
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vid utformningen vår intervjuguide redan hade en förståelse för hur de jobbar med 
hållbarhet för att bemöta deras upplevda utmaningar, vilket gjorde det enklare att 
ställa frågor och fokusera på hur arbetet kan komma att utvecklas i framtiden. Detta 
ledde till att vi under våra intervjuer kunde söka efter specifika mönster och utnyttja 
vår intervjutid maximalt. Genom att komplettera vår kvalitativa forskning med en 
förstudie vill vi öka trovärdigheten till vår studie (Jick, 1979, s. 608-609).  Bryman & 
Bell (2003 s. 514) menar att genom att använda sig av fler än en forskningsstrategi 
skapar forskarna en bättre förståelse för problemet och detta tillvägagångsätt ökar 
även trovärdigheten till resultatet. Förstudiens data är vår studies sekundärdata.  
Bryman & Bell (2003, s. 231-237) beskriver att fördelen med att analysera 
sekundärdata är att man sparar tid och pengar genom att man kan få tillgång till 
lättillgänglig och bra data. Nackdelarna beskriver de som att man inte är bekant med 
materiel och att materialet kan vara av bristande kvalitet. Vi har under vår analys av 
sekundärdata varit medvetna om att hållbarhetsredovisningarna är något som 
bankerna själva tillhandahåller vilket kan innebära att information kan vara vinklat till 
bankernas fördel. Med det menar vi att de själva väljer vad de ska rapportera, vilket 
kan innebära att de väljer att rapportera aspekter som de är bra på att hantera framför 
aspekter som de behöver bli bättre på att hantera. Då förstudien är ett komplement och 
ett hjälpmedel till vår kvalitativa undersökning anser vi att en undersökning av 
hållbarhetsredovisningarna är ett mycket bra sätt, då företag väljer själva att redovisa 
vad de anser vara relevant för dem. En undersökning av hållbarhetsredovisningarna 
gör att vi på ett tydligt och enkelt sätt kan generera användbar data med hjälp av att 
sammanställa de mest frekvent rapporterade områdena.  
 
2.4.2	  Datainsamling	  	  
För att skapa oss en tydlig bild över bankbranschens identifierade utmaningar har vi 
valt att studera på de fyra svenska storbankerna, Swedbank, Handelsbanken, 
Skandinaviska Enskilda Banken, och Nordeas hållbarhetsredovisningar. Bara dessa 
fyra banker kontrollerar 66 procent av inlåningsmarknaden i Sverige (Svenska 
bankföreningen, 2013a) och därför anser vi att det ger oss en överskådlig bild över 
den svenska banksektorn. Vi valde att studera dessa genom att utgå från Global 
Reporting Intiative:s (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisningar (GRI, 2013). GRI 
kommer att lansera en uppdaterad version vid namn G 4.0 i maj 2013, men än så 
länge använder sig de banker vi har undersökt av G 3.0. 
 
GRI arbetar för en hållbar global ekonomi genom att tillhandahålla organisatoriska 
riktlinjer för rapportering så att alla företag och organisationer kan mäta resultat inom 
hållbarhetsarbetet. Grunden är att företagen själva väljer vad de rapporterar genom en 
materialitetsanalys där de väljer vilka ämnen under respektive område (ekonomisk, 
social, miljö och branschtillägg) som de anser vara mest relevant för deras verksamhet 
(GRI, 2013). 
 
Dessa ämnen är utformade av GRI och om de hade rapporterat kring valt ämne fick de 
siffran 1, om inte siffran 0. Då vi sammanställt respektive bank började vi med vår 
branschöversikt (Appendix 1). Vi valde att dela in respektive utmaningsområde i 
mindre teman för att sedan kunna identifiera det mest frekvent rapporterade områden. 
 
2.4.3	  Analys	  	  
Respektive banks hållbarhetsredovisningar har vi sedan jämfört mot varandra och de 
områden som rapporterats av tre eller fyra banker valde vi att definiera som 
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representativa. Genom att sedan koppla dessa områden till socialt ansvar, ekonomiskt 
ansvar, miljömässigt ansvar samt tillägg för finansiell sektor så tillkom figur 8. 
 
Genom att analysera denna figur och informationen så skapade vi oss en översiktlig 
bild över vilka hållbarhetsutmaningar banksektorn arbetar mest frekvent med. De data 
vi har samlat in i vår förstudie har vi sedan tillsammans med relevant teori använt oss 
av för att skapa vår intervjuguide till vår kvalitativa undersökning. Resultatet från vår 
förstudie kommer även beröras i studiens analys. 
 
2.5	  Kvalitativ	  undersökning	  	  
Vi kommer att intervjua ett flertal respondenter från olika banker. Vi komplettera vår 
undersökning med intervjuer med forskare inom hållbarhet med relevans för vår 
undersökning för att öka trovärdigheten till vår studie och dess resultat. Den 
kvalitativa undersökningen i form av material från våra intervjuer kommer utgöra vår 
studies primärdata, alltså den data som samlas direkt från en källa. 
 
Vår primärdata är grunden till studiens resultat och kommer att analyseras 
tillsammans med data från förstudien och den teoretiska referensramen för att på så 
sätt genera svar åt vår frågeställning. En fördel med att använda sig av en kvalitativ 
huvudstudie är att vi kan fånga den sociala kontexten på ett mer exakt sätt (Bryman & 
Bell 2003 s. 315) vilket kan leda till ny kunskap och utveckling av ny och befintlig 
teori som har hög giltighet (Voss et al., 2002 s. 198-199). Vi menar att fördelen i vårt 
fall är att vi genom kvalitativa intervjuer lättare kan skapa oss en uppfattning av hur 
respondenten upplever bankens förberedelser gentemot hållbarhetsutmaningar då 
han/hon har större möjlighet att själv utforma sitt svar. Respondenter är inte bunden 
till några enstaka svarsalternativ och vi kan ställa följdfrågor för att på så sätt få ett 
förtydligande svar. Vår tanke är att ge utrymme för respondenten att själv lyfta fram 
information som är viktigt för att belysa vår frågeställning, det är sedan upp till oss att 
tolka vad av svaret som är av relevans för vår studie. 
 
En kritik mot kvalitativa undersökningar är att resultatet till allt för stor del påverkas 
av vad forskarna anser vara väsentligt och viktigt att belysa (Bryman & Bell, 2003, s. 
318). Vi har haft detta i åtanke då vi gjort urvalet av empirisk data och därför 
motverkat det genom att låta respondenten ta del av vår primärdata och godkänna det, 
vilket Bryman & Bell (2003, s. 308) kallar respondentvalidering. 
 
2.5.1	  Val	  av	  banker	  
För att möjliggöra ett urval av respondenter ansåg vi att vi först behövde göra ett urval 
av vilka banker som vi skulle kontakta. Vi anser att våra respondenter bör ge en 
rättvisande bild av banksektorn i Sveriges uppfattningar om hållbarhetsarbetet, vilket 
gör att de bör representera arbetsgivare som är lämpliga för att ge en så bra 
branschöversikt som möjligt. Vi valde då att använda oss av följande kriterier: minst 
tre av de fyra bankerna som räknas som ”storbanker” i Sverige och är publika 
bankaktiebolag samt en mindre medlemsägd bank med en profil som särskiljer sig 
från de traditionella bankerna. Banken skall vara en del av det svenska banksystemet 
och vara verksam i Sverige, även om de kan vara verksamma på andra marknader. Ett 
annat kriterium för oss var att banken i fråga ska ha en uttalad hållbarhetspolicy.  
 
Vi är av den uppfattningen att de fyra ”storbankerna” arbetar på liknande sätt vad 
gäller hållbarhet och möter liknande typer av hållbarhetsutmaningar, även om vi är 
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medvetna att det givetvis skiljer sig på vissa punkter. Vi grundar denna uppfattning på 
att vi i vår förstudie observerat att de år 2012 rapporterar om liknande 
hållbarhetsfrågor och utmaningar.  Även om de fyra ”storbankerna” arbetar på ett 
liknande sätt så anser vi att om endast studerar en av bankerna skulle vår studies 
resultat bli missvisande. Vi har därför valt att fokusera på tre av dem, för att kunna 
beakta och ta hänsyn till skillnader dem emellan. Då vi inte ämnar undersöka 
skillnader dem emellan utan skapa oss en branschöversikt genom att ta del av 
respondenternas erfarenheter och tro om framtidens hållbarhetsarbete anser vi därför 
att vilka av dessa fyra banker vi väljer spelar mindre roll för studiens resultat. Vi 
valde Swedbank, SEB och Nordea därför att vi genom dem kunde boka in tider för 
intervjuer med fler respondenter och som var mer passande för vår tidsplan. 
Swedbank var dock ett måste då de har ett omfattande samarbete med de svenska 
sparbankerna runt om i Sverige. De lokala sparbankerna är en fristående från 
Swedbankkoncernen men har en tydlig gemensam värdegrund och historia.  
 
Som mindre medlemsägd bank valde vi Ekobanken. Ekobanken har en profil som 
särskiljer sig från de traditionella bankerna, då de profilerar sig som en etisk bank 
med huvudfokus på hållbarhet. Idag finns ett antal mindre medlemsägda banker i 
Sverige och vår tro är att Ekobanken ger oss en ytterligare dimension i vår studie, 
eftersom att de särskiljer sig från våra andra undersökningsobjekt. Förutom ett uttalat 
huvudfokus på hållbarhet särskiljer sig Ekobanken från vara andra valda banker då de 
är en betydligt mindre organisation, med betydligt färre anställda och mindre 
kundstock. Med dessa aspekter i åtanke tror vi därför att hur de anpassar sin 
verksamhet gentemot upplevda hållbarhetsutmaningar kan skilja sig åt gentemot 
övriga undersökningsobjekt.  
 
2.5.2	  Val	  av	  respondenter	  
Vi har intervjuat tre personer från Swedbank med direkt anknytning till deras 
hållbarhetsarbete, hållbarhetschefen samt miljöchefen vid SEB, en kapitalförvaltare 
med inriktning mot ESG-analyser (Miljö-, samhälls- och ägarstyrningsrelaterade data 
vid förvaltning) vid Nordeas fondbolag samt en rådgivare/affärsutvecklare vid 
Ekobanken. Vi har valt dem som respondenter eftersom vi anser att de kan, med hjälp 
av sin arbetslivserfarenhet och befattning, svara på våra frågor avseende vår 
problemformulering. Genom att respondenterna har höga befattningar inom 
respektive bank med ansvar för hållbarhetsprocesser i organisationen anser vi att de 
bör besitta relevant kunskap för oss att ta del av för att svara på vår 
problemformulering. Vi har valt en strategi där personer väljs ut medvetet på grund av 
sin expertis och erfarenhet, för att ge information som kanske inte andra inom 
organisationen skulle kunna bidra med. Detta tillvägagångssätt beskriver Maxwell 
(2005, s. 88) som ett målinriktat urval där forskare väljer respondenter som är 
relevanta för studien.  
 
Genom att intervjua personer med olika befattningar och ansvarsområden relaterade 
till bankernas hållbarhetsarbete anser vi att vi kan skapa oss bättre förutsättningar för 
att svara på vår problemformulering. I vårt urval har vi inte bara tagit hänsyn till vilka 
personer vi väljer som respondenter, utan även vilka olika processer inom 
bankverksamheten vi med dem belyser. Ett mål med att välja de respondenter vi har 
valt är att ta del av synpunkter från individer med ett övergripande ansvar för 
bankernas hållbarhetsarbete och processer. Viktigt var också att ta del av synpunkter 
från individer som dagligen arbetar med bankens två huvudsakliga affärsområden, 
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nämligen kreditgivning och kapitalförvaltning. Först då tror vi att vi kan skapa oss 
uppfattningar som är till god hjälp för att svara på vår problemformulering. Vi har 
haft följande kriterier för att göra ett urval av respondenterna: Respondenten ska ha en 
tjänst med direkt koppling till bankens hållbarhetsarbete, vara ansvarig för 
hållbarhetsprocesser inom banken och ha minst fem års arbetslivserfarenhet inom 
banksektorn.  
 
De forskare vi valt att intervjua har vi valt för att även belysa framtidens CSR- och 
hållbarhetsutmaningar med hjälp av synpunkter utanför bankens verksamhet för att få 
ett ytterligare perspektiv på problemet. Därför valde vi en forskare på 
Handelshögskolan i Stockholm och en forskare på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Vi har valt två forskare med över 10 års erfarenhet av forskning på 
hållbarhetsområdet och som har publicerat diverse böcker och artiklar inom området, 
vilket vi hade som kriterier i urvalsprocessen. En av forskarna har framförallt 
fokuserat sig på finansmarknaden och den andra har ett mer generellt fokus på 
hållbarhetsforskningen.  
 
2.5.3	  Datainsamling	  
Med tanke på vårt val att göra en kvalitativ huvudstudie var det lämpligt för oss att 
antingen göra ostrukturerade intervjuer eller semi-strukturerade intervjuer. För att 
samla data till vår studie valde att göra semi-strukturerade intervjuer, då vi genom vår 
förstudie och undersökt teori redan identifierat en rad teman som vi ansåg vara 
relevanta att beröra (Bryman & Bell, 2003, s. 363). Vid en semi-strukturerad intervju 
har forskaren specifika teman som ska beröras, men den svarande har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt. Detta gör att respondenten har möjlighet att yttra sig 
om vad han anser vara relevant och viktigt samt att undersökningens fokus kan ändras 
efter detta (Bryman & Bell, 2003, s. 361-363). Det innebär att undersökningen blir 
mer flexibel i jämförelse med en kvantitativ undersökning, vilket komma bidra till att 
vårt resultat blir mer tillförlitligt. 

Genom att använda oss av semi-strukturerade intervjuer får vi en god balans då vi har 
en intervjuguide att utgå från men kan ändå vara flexibla med våra följdfrågor och 
fånga det mest intressanta. Vårt syfte med semi-strukturerade intervjuer är att utforska 
våra valda teman och koppla respondenternas svar till den teori som frågorna är 
uppbyggda från. Då vi enbart använt oss av semi-strukturerade intervjuer blir det 
lättare för oss att sammanställa resultatet från varje enskild intervju.   

En nackdel med semi-strukturerade intervjuer är att det är tidsmässigt dyrt, både när 
det gäller formulering av frågor samt intervjutid (Bryman & Bell, 2003, s. 361). 
Genom att vi har gjort en förstudie mildras detta då vi har skapat oss en uppfattning 
kring vilka områden som våra intervjuer skall fokusera på. Vid genomförandet av 
intervjun, var en person ansvarig för att hålla i intervjun, fokuserad på respondenten 
och ställde följdfrågor. Den andre noterade svar och socialt mönster.  

2.5.4	  Genomförande	  av	  intervju	  
Totalt genomförde vi nio stycken intervjuer med fyra olika banker samt två olika 
forskare. Varje intervju varade cirka 45-60 minuter och genomfördes på svenska. Vi 
tog kontakt med företagen och forskarna genom e-post och bestämde tid så vi kunde 
ringa upp och förklara vad vi var intresserade av. I den första kontakten beskrev vi 
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syftet med vår undersökning och vad vi ville få ut av intervjun. Detta tillvägagångs 
rekommenderar Voss et al. (2002, s. 206-207). Vi ville genomföra alla intervjuer 
genom fysiska möten och inte över telefon, då vi tror att det är ett bättre sätt att skapa 
en givande relation med sin respondent. Vi ville att respondenten skulle känna sig 
trygg med att det som sades var riktat direkt till oss och att inget som sades under 
intervjun skulle användas utan respondentens tillstånd. Därför åkte vi, under en vecka, 
ner till Stockholm och träffade respektive respondent på deras kontor. Även en 
respondent intervjuades i Umeå. 
 
Vid varje intervjutillfälle var vi båda författarna på plats för att kunna uppnå maximalt 
under intervjun. Två intervjuare minskar även risken för fel observationer (Voss et al., 
2002 s. 208). Vi använde oss även av bandspelare för att inte missa något samt kunna 
fånga upp respondentens ordval, vilket är ett rekommenderat tillvägagångssätt vid 
kvalitativa intervjuer enligt Bryman & Bell (2003, s 370).  Alla intervjuer spelades in 
förutom den med Amanda Jackson då hon inte ville att vi skulle ha materialet på 
band, vilket vi respekterade.  

2.5.5	  Intervjuguide	  
Vi utformade en intervjuguide med frågor som vi ställde till respondenterna, som vi 
använde som minneslista över vilka områden som vi ville täcka och beröra under 
intervjuerna (Bryman & Bell 2003, s. 369). Vi utformade ett antal frågor kopplat till 
vår sammanfattande teoretiska modell samt förstudie för att förenkla kopplingen 
mellan empiri och teori. Detta därför att vi anser att vår sammanfattande teoretiska 
modell belyser de aspekter som vi tror är viktigast när det gäller att svara på vår 
frågeställning. När vi utformat intervjuguiden har vi tagit hjälp av några 
grundläggande råd från Bryman & Bell (2003, s. 369): vi har haft för avsikt att skapa 
en typ av ordning i de teman som är aktuella för vår studie, så att frågorna som rör 
dessa teman följer efter varandra på ett lämpligt sätt. Dock så har vi för avsikt att vara 
flexibla genom att vara beredda på att ändra ordningsföljden i frågorna om det blir 
mer naturligt under intervjuns gång. Vi har försökt formulera intervjufrågorna på ett 
sätt som underlättar för respondenten att svara på vår frågeställning, men försökt att 
inte göra dem allt för specifika. Vidare vill vi undvika att ställa ledande frågor och har 
strävat efter att använda oss av ett begripligt språk som passar respondenterna. Vi 
frågade även om relevant bakgrundsfakta vad gäller individens roll i organisationen, 
ålder, namn och erfarenhet inom problemområden för att kunna sätta in respondentens 
svar i ett sammanhang.  
 
Med tanke på de råd vi följer ser vår intervjuguide olika ut och är mer anpassad till 
individen beroende på om han/hon arbetar internt inom banken eller är en extern röst 
utifrån. Vid intervjuerna med respondenterna från banken användes samma 
intervjumall, dock skiljde sig vissa följdfrågor från varandra beroende på vilken typ 
av position och ansvarsområde respondenten i fråga hade. Forskarnas intervjumall var 
mer anpassad efter dem eftersom vi ville få ut maximalt av den informationen som 
forskaren har inom sitt expertområde. Intervjuerna skiljde sig åt och vi använde oss av 
olika följdfrågor för att öka tillförlitligheten av vår data  (Voss et al., 2002, s. 201-
204). 
 
2.5.6	  Intervjumall	  
Nedan följer frågorna som vi ställt till respondenterna. Hur vi har ställt frågorna till 
respektive respondent och i vilken ordning kan skilja sig beroende på hur samtalet har 
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fortlöpt samt vilket ansvarområde de tar i sin tjänst. Frågorna vi ställt till forskarna 
utgår från samma intervjumall dock är frågorna anpassade så de kan besvaras utifrån 
ett generellt perspektiv på banksektorns verksamhet.  
 
Bakgrund 
 
Går det bra att vi spelar in intervjun?  
Vad heter du?  
Ålder?  
Arbetsuppgifter? 
Erfarenheter inom CSR/hållbarhetsarbete?  
Hur länge har du arbetat inom banksektorn? 
 
Ovanstående frågor har som syfte att bekanta sig med respondenten samt att inleda 
intervjun på ett trevligt och avslappnat sätt. De har även ställts för att garantera att 
respondenten har den kompetens vi eftersträvar. Med dessa frågor samlar vi in 
bakgrundsfakta för att kunna sätta in respondentens svar i ett sammanhang. 
 
Hållbarhet och hållbarhetsutmaningar 
 
Vad är hållbarhet för dig? 
 
Här vill vi skapa oss en uppfattning om hur respondenten tolkar termen hållbarhet. Vi 
tror att hur respondenten ser på hållbarhet kan komma att påverka andra svar under 
vår intervju och vill därmed minska risken för att svaren feltolkas. Vi vill även veta 
om det stämmer överens med de definitioner av hållbarhet vi observerat i vårt 
teoretiska avsnitt.  
 
Hur ser ni på er banks ansvar gentemot samhället? 
-Vad tror du särskiljer en banks roll i samhället jämfört med andra branscher? 
 
Genom att ställa ovanstående frågor vill vi identifiera hur respondenten ser på 
bankens ansvar gentemot samhället och om de upplever att det skiljer sig från företag 
i andra branscher. Syftet är att undersöka om respondenten upplever att bankens 
verksamhet genererar möjligheter och utmaningar specifika för just dem. 
 
Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för en bank i dagens läge? 
 
Syftet med denna fråga är att identifiera de hållbarhetsutmaningar som respondenten 
upplever att bankerna generellt står inför idag. Frågan är ett komplement till vår 
tidigare analys av hållbarhetsredovisningarna, där vi vill se om respondentens 
uppfattning stämmer överens med de mest frekvent rapporterade 
hållbarhetsaspekterna.  
 
Vilka tror du kommer att bli de största utmaningarna i framtiden (inom 20 år) vad 
gäller hållbarhet inom banksektorn? 
 
Vi vill med hjälp av frågan undersöka om respondenten ser trender som gör att dagens 
hållbarhetsutmaningar kan komma öka, minska, förbli oförändrade eller om nya 
utmaningar kan komma att påverka banken. Svaren på de frågor som rör dagens 
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upplevda utmaningar och eventuella framtida utmaningar bör påverka hur 
respondenten svarar på frågor rörande bankens hållbarhetsarbete och önskvärda 
individuella kompetenser.  
 
Hållbarhetsarbete 
 
Hur skulle ni behöva jobba för att bemöta dessa utmaningar, vilka är era största 
utmaningar? 
Skiljer det sig från hur ni arbetar med CSR idag, i så fall hur? 
-Om ja, vad behöver ni förändra, tror du? 
 
Syftet med dessa tre frågor är att koppla de upplevda hållbarhetsutmaningarna till hur 
de inom banken idag arbetar med hållbarhet i verksamheten. Behöver de, och i så fall 
vad, tror respondenten att banken behöver ändra i sitt arbete för att möta möjliga 
utmaningar framöver? Vi vill ta reda på om respondenten kan identifiera aspekter i 
den dagliga verksamheten som kan behöva förändras.  
 
Hur många arbetar med anknytning till CSR (hållbarhet) hos er idag? 
-Vilka arbetsuppgifter har dem och vart sitter dem?  
 
Vi vill med hjälp av de två ovanstående frågorna skapa oss en bild av vilka tjänster 
som finns idag med direkt anknytning till hållbarhetsarbetet inom banken. Vilka 
arbetsuppgifter de har och vart i organisationen de är placerade är även detaljer som 
vi vill veta. Syftet med det är att undersöka om hållbarhetsarbetet integreras i olika 
processer och delar av organisationen, eller koncentrerat till en specifik 
hållbarhetsavdelning.   
 
 Hur integreras medarbetaren i ert dagliga CSR-arbete? Utbildning? Hur ofta? 
Uppföljning? Ser ni till att det sker på lokal nivå också? 
 
Syftet med frågan är att undersöka hur bankerna idag arbetar med att nå ut med sin 
hållbarhetspolicy i övriga verksamheten och till individer med arbetsuppgifter 
kopplade till olika processer i verksamheten. Teori belyser vikten av att alla 
medarbetare integreras i hållbarhetsarbetet för att det ska vara lyckosamt och att 
medarbetarna ska vara tillfreds med sitt jobb. Vi vill veta om det stämmer överens 
med hur respondenten anser att banken arbetar med frågan.  
 
Vilka roller ser du som absolut nödvändiga i er banks CSR-arbete? 
 
Med ovanstående fråga vill vi undersöka hur respondenten anser att 
arbetsfördelningen ska se ut vad gäller hållbarhetsfrågor. Vi vill undersöka vilka 
roller respondenten anser behövs och vad de rollerna innefattar för arbetsuppgifter. 
  
Hur ser ni på era intressens påverkan av ert CSR-arbete? Kommer trycket utifrån 
öka i framtiden? Varför?! 
 
Med denna fråga vill vi undersöka hur bankens intressenter påverkar 
hållbarhetsarbetet i organisationen, samt vilka intressentgrupper som har inflytande i 
frågan. Vi finner det intressant och relevant att undersöka om respondenten tror tycket 
från intressentgrupper kommer att öka, då de kommer att vara en del av de 
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utmaningar banken står inför och kan påverka vilka individuella kompetenser som 
kan komma att efterfrågas.  
 
Individens kunskaper och färdigheter 
 
Vilka är de viktigaste individuella kompetenserna vad gäller att arbeta CSR-frågor? 
Här kan du gärna ge förslag kopplat till personer i olika roller.  
 
Syften med frågan är att identifiera individuella kompetenser som respondenten anser 
är viktiga att besitta. Skiljer sig önskvärda kompetenser sig åt beroende på vilken roll 
i företagen individen har och vilka kompetenser kan då kopplas till respektive roll? 
Kan respondenten identifiera mer generella kompetenser som behövs i verksamhetens 
alla processer? 
 
Hur viktiga är informella och formella kunskaper? 
 
Genom att ställa ovanstående fråga vill vi belysa vikten av kunskaper som kan 
hänföras till individuella kunskaper kopplade till utbildning och erfarenheter kontra 
mer grundläggande personliga kunskaper och egenskaper. 
 
Vid rekrytering av personal, integreras CSR? Och i så fall på vilket sätt? 
-Vad tror du skillnaden blir i framtiden? 
 
Syftet med frågan är att undersöka om aspekter vad häller hållbarhet integreras i 
bankens processer vid rekrytering av ny personal. Om de gör det, vill vi identifiera 
vilka kunskaper och egenskaper som de söker efter hos den nyanställde. Vi vill även 
ha respondentens åsikter vad gäller hur rekryteringsprocessen kan komma att ändras i 
framtiden. 
 
Hur kan detta komma att generera nya yrkesroller eller omstrukturering? (kopplat 
till rekrytering) På vilket sätt? 
 
Syftet med frågan är att undersöka om respondenten tror och anser att dagens 
arbetsfördelning kan komma att ändras, och på vilket sätt. Vi vill veta om 
respondentens förutspår en omstrukturering vad gäller hållbarhetsarbetet.  
 
Övrigt 
 
 Utifrån det vi ämnar undersöka, är det något du tycker att vi har glömt att fråga 
dig eller som du vill tillägga? 
 
Syftet med frågan är att respondenten ska få möjligheten att ytterligare belysa 
aspekter som de anser är viktiga vad gäller bankens hållbarhetsarbete. Vi tror att en 
sådan fråga är viktig och minskar risken att vi missat något av betydande slag vad 
gäller våra frågor.  
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2.5.7	  Analys	  
Vi valde att göra anteckningar under våra intervjuer för att på ett enkelt sätt skapa oss 
en överblick av vad som sades under våra möten med respondenterna. 
Anteckningarna hjälpte oss att få en grov uppfattning av respondenternas svar så att vi 
kunde avgöra om vi fångat det innehåll vi ämnande innan vi sammanställde alla 
intervjuer mer i detalj. Efter det lyssnade vi igenom de inspelade intervjuerna 
tillsammans, antecknade ännu en gång det som sades och skrev sedan ihop 
respondentens svar under respektive fråga.  
 
Vid analys av de empiriska data som vi samlat från intervjuerna utgick vi ifrån de tre 
teman vi vald att dela in våra genererade intervjufrågor i, enligt vår intervjuguide: 
hållbarhet och hållbarhetsutmaningar, hållbarhetsarbete och individuella kunskaper 
och färdigheter. Vid analys av intervjuerna har vi haft stor nytta av vår intervjuguide 
då den hjälpt oss sortera och analysera den mottagna informationen i logisk ordning. 
Svaren på en del frågor tillhörande ett visst tema visade sig beröra även fler teman, 
vilket vi tagit hänsyn till i analysen.  
 
Vid analys av vår empiriska data har vi försök att avgränsa oss till information som är 
relevant för vår studie och frågeställning. Vi jämförde respondenternas svara både 
fråga för fråga och tema för tema för att hitta eventuella mönster. Genom detta 
identifierade vi både kopplingar och skillnader mellan respondenternas svar som vi 
lyft fram i analysen. De relevanta undersökningsresultaten har vi sedan jämfört med 
resultaten från vår förstudie för att få fler referenspunkter på verkligheten. Inledande 
mönster identifierades som sedan jämfördes med vår teoretiska bakgrund. De slutliga 
resultaten har vi sedan sammanställt i en sammanfattande tabell uppdelad efter våra 
berörda teman.  
 
2.6	  Teorier	  
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt gällande val av 
teorier samt hur vi kritiskt granskat litteraturen. 
  
2.6.1	  Val	  av	  teorier	  
Vi har valt att främst använda oss av vetenskapliga artiklar som främst berört ämnen 
som hållbarhet, CSR, hållbarhet inom banksektorn samt kompetenser. Dessa artiklar 
har vi sökt via Umeå Universitets olika databaser, då främst genom Business Source 
Premier och Emerald. Vi har även använt oss av Google Scholar, för att både söka 
vetenskapliga artiklar samt undersöka kvalitén av tidigare funna artiklar. Där har vi 
hittat relevanta och aktuella artiklarna kopplat till vår studie. Om vi hittat artiklar med 
liknande innehåll har vi valt de artiklar med flest citeringar, vilket vi kollat i Google 
Scholar, då vi antar att de håller en högre vetenskaplig kvalité. Vi har till vårt 
metodkapitel använt oss av flera olika artiklar för att kunna belysa våra metodval 
ytterligare. Vi har även studerat andra studier och uppsatser inom hållbarhet och CSR, 
och genom hänvisade referenser har vi hittat aktuella och relevant artiklar kring 
ämnet. De artiklar och studier som vi ansett vara intressanta att använda i vår studie 
men inte funnit via universitets databaser har vi istället beställt hem via UB-
personalen och på så vis inte missat några bortfall av relevant litteratur och teori. 
 
De facklitterära böcker vi använt oss av som källor har vi lånat av Umeå Universitet 
eller böcker som vi tidigare använt oss som kurslitteratur. Boken som främst används 
till vårt metodkapitel är Bryman & Bell boks Företagets ekonomiska 
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forskningsmetoder (2003) som vi använt under företagsekonomi B och momentet 
vetenskaplig metod. De facklitterära böckerna vi använt oss av i teoridelen är de 
böcker som ansetts som tillförlitliga, där författarna ger vidare förklaringar på sina 
egna teorier. Så som Borglund et al. (2012) och Grafström et al. (2008) är sådana 
författarna som återkommer i flera tidigare studier. 
 
Vi har även refererat från nyhetsartiklar och andra hemsidor för att belysa vår 
problembakgrund. Dessa har använts för att påvisa problemet och inte för att stärka 
våra argument. Årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och information via 
bankernas hemsidor har också använts för att skapa en bild över hur verksamheten, 
med fokus på hållbarhetsarbetet och rapportering av detta, fungerar. 
 
Sökord som återkommit i sökningen av litteratur är: ”Corporate Social 
Responsibiliy”, ”hållbarhet”, ”CSR Management”, ”kompentens”, “kärnkompetens” 
”kompetens inom CSR” 
 
2.6.2	  Källkritik	  
Då vi har granskat våra källor har vi använt oss av Thuréns (2005, s. 9-14) tre 
kriterier: äkthet är huruvida källan är det den utger sig för att vara, oberoende är att 
källan inte ska vara en kopia av någon annans verk och tidssamband är hur aktuell 
den valda källan är. Vi kommer nedan diskutera respektive kriterier med våra valda 
källor.  
 
Vi har valt att i yttersta mån använda oss av vetenskapliga artiklar som vi anser vara 
de mest trovärdiga och relevanta för vår studie. Genom att använda sig av primära 
källor så använder vi oss inte av andra författare egna tolkningar av teorier. Då kan vi 
istället skapa oss en egen uppfattning och detta skapar trovärdighet till vår studie. I 
fall då vi inte har kunnat hitta den ursprungliga källan har vi valt att referera till 
sekundärkällan, men då nämnt att författaren till originalkällan är citerad. Dessa källor 
har använts för att skapa ytterligare pålitlighet till vår studie. 
 
De allra flesta av våra valda vetenskapliga artiklar är publicerade i kända tidskrifter 
och därför anses som trovärdiga. Vi har till största del använt oss av artiklar och 
vetenskapliga böcker publicerade så sent som möjligt, för att på så sätt ta del av den 
mest aktuella forskningen. Dock har vi använt oss av artiklar och böcker av äldre 
karaktär, där vi haft svårt att hitta likvärdiga källor av samma kvalitet som publicerats 
senare. Ett exempel är: "Vår gemensamma framtid" skriven av 
Brundtlandkommissionen. Vi har använt den källan och ser den som högst relevant 
därför att de allra flesta CSR- och hållbarhets- böcker/artiklar refererar just till denna 
bok, vilken är originalkällan. 
 
Då vi sökte studier kring eftertraktade kompetenser inom hållbarhetsarbete så fann vi 
inga studier gjorda i Sverige. Vi fann dock studier gjorda i USA av Net Impact som vi 
använt oss av i vår studie, vilket kan riktas som negativ kritik mot vår studies 
trovärdighet. Net Impact är en hållbarhetsorganisation, med huvudsäte i San 
Fransisco, och ett globalt nätverk som arbetar med hållbarhetsfrågor för studenter och 
nuvarande chefer. Vi anser dock att även om, den svenska marknaden skiljer sig mot 
den amerikanska, att dessa studier kan appliceras på den svenska marknaden.  Då Net 
Impact är en hållbarhetsorganisation så kan dess information till viss del vara vinklat 
till deras eget intresse. Vi har haft det i åtanke när vi läst och studerat deras studier 
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samt rapporter, vilket gör att vi anser att det inte kommer att påverka vår studies 
trovärdighet negativt. 
 
2.7	  Sanningskriterier	  	  
Det förekommer två olika kriterier för att bedöma en kvalitativ studie, trovärdighet 
och äkthet.  Trovärdighet kan delas in i tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2003, s. 306-308).  Vi har delat 
med oss av resultatet vi kom att använda från respektive intervju till respektive 
respondent. Detta för så att respondenten ska kunna granska och godkänna det 
material vi kommer att använda i vår studie (Bryman & Bell, 2003, s. 308; Maxwell 
(2005, s. 111). Vi har även, som vi tidigare nämnt, valt att använda oss av 
trianguleringsmetoden, där vi intervjuat flera olika respondenter med olika bakgrund 
samt kombinerat vår kvalitativa huvudstudie med en förstudie så ämnar vi att kunna 
dra mer exakta slutsatser än om vi enbart studerat en enda organisation. Detta gör vår 
studie tillförlitlig. Vi har beskrivit respondentens samt företagets bakgrund och vi har 
även beskrivit vårt perspektiv av studien, ett branschperspektiv. Vi har gjort detta för 
att så objektivt som möjligt studera denna bransch, som är en servicebransch med 
daglig kundkontakt. Vad gäller överförbarhet tror vi att studiens praktiska bidrag kan 
vara svårt att applicera på andra branscher, då sannolikheten är stor att de är 
anpassade efter bankbranschens specifika verksamhet. Studiens teoretiska bidrag är 
dock mer generell vilket gör att det finns förutsättningar att applicera dem med 
försiktighet på andra branscher.  
 
Då vi har, i kontinuerligt samarbete med vår handledare Karl Johan Bonnedahl, 
granskat vår studie och tillvägagångssätt samt diskuterat dessa vägval höjer vår 
kvalitet på studie. Exempelvis har våra intervjufrågor bedömts av ett antal personer, 
exempelvis uppsatsens handledare. Vi anser att detta bidrar till att våra resultat är 
användbart då dessa personer har god kunskap inom hur intervjufrågor ska formuleras 
så vi får svar på det vi vill ha svar på. Vi har även gjort en pilotstudie, där vi har 
intervjuat ett flertal studenter, som har fått gett sina synpunkter på frågorna och 
därefter har vi ändrat dem. Detta bidrar till att våra frågor verkligen mäter det de har 
för avseende att mäta. Vi har även använt oss av tidigare etablerade uppsatser och 
studiers intervjufrågor som stöd. Under uppsatsens olika delseminarium har den 
granskats av andra studenter.  Genom att vi ha tagit hjälp av utomstående personer 
som har granskat vår uppsats så anser vi att vår har hög pålitlighet.  
 
Genom att vi har låtit respondenterna ta del av och givit samtyckte till dess svar anser 
vi att vi har varit så objektiva som möjligt. Vi är medvetna om att det inte är möjligt 
att vara helt objektiv då man genomför en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 
2003, s. 307). Vi har beskrivit vår förståelse till vårt valda ämne samt använt oss av 
intervjufrågor som är lätta för respondent att förstå. När vi har analyserat vårt 
empiriska material har vi försökt att inte låta vår egen uppfattning påverka hur 
respondentens svar tolkas. Vi har försökt att inte låta våra personliga värderingar eller 
teoretiska inriktning påverka våra slutsatser från undersökning.  Detta gör att vår 
möjlighet att styrka och konfirmera är hög. 
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3.	  Översiktlig	  beskrivning	  av	  den	  svenska	  banksektorn	  
 
I detta kapitel kommer vi presentera fakta kring den svenska banksektorn. Sedan 
kommer vi kortfattat beskriva respektive banks verksamhet som vi har undersökt i 
förstudien samt i vår kvalitativa huvudstudie. 
 
3.1	  Den	  svenska	  banksektorn	  
Den svenska banksektorn svarar för ca 1,6 % av Sveriges BNP, landets samlade 
produktion, och sysselsätter cirka 40 000 människor.  I Sverige finns det fyra 
bankkategorier och den första är de svenska bankaktiebolagen. Dessa bankaktiebolag 
består av de fyra ”storbankerna” (Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB) och 
andra bankaktiebolag med olika verksamhetsinriktning och ägarstruktur. Den andra 
bankkategorin är de utländska bankerna och den största i Sverige är Danske Bank, 
som också är den femte största banken i Sverige. De svenska fristående sparbankerna 
är den tredje kategorin, som är verksamma på lokala eller regionala marknader.  De 
flesta av dem har ett samarbete med en av storbankerna, Swedbank (Svenska 
bankföreningen, 2013b). De har en tydlig gemensam värdegrund och historia 
(Swedbank, 2013a). Den fjärde och sista bankkategorin är medlemsbankerna. Dessa 
kännetecknas av att varje medlem betalar en andel och kan då kan ta del av bankens 
produkter och tjänster. I Sverige finns det två stycken små medlemsbanker. 2012 
fanns det 117 banker i Sverige varav 66 bankaktiebolag, 42 stycken år 2000. Denna 
ökning beror på att flera utländska banker söker till sig till Sverige samt att nya 
internetbanker, kreditmarknadsbolag samt värdepappersbolaget har blivit banker 
(Svenska bankföreningen, 2013b). 
 
3.2	  De	  fyra	  storbankerna	  	  
Här nedan kommer vi att presentera kort fakta kring de olika bankernas historia och 
hur deras verksamhet ser ut idag.  
 
3.2.1	  Handelsbanken	  
Handelsbanken, eller SHB, bildades år 1871 i Stockholm under namnet Stockholms 
handelsbank. Idag är Handelsbankenverksam i 24 länder med sammanlagt 774 kontor. 
Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, 
Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser 
som sina hemmamarknader. SHB erbjuder tjänster såsom privat- och företagsaffärer, 
investment banking och trading samt livförsäkringar. SHB strategi utgår från att vara 
starkt decentraliserad vilket innebär att varje affärsbeslut tas så nära kunden som 
möjligt. De jobbar också efter lönsamhet före volym och ha ett långsiktigt tänkande i 
all verksamhet. Handelsbankens hållbarhetsarbete bygger på ett ansvarstagande för 
hur verksamheten påverkar samhället socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt.  
De har drygt 11 000 medarbetare världen över och ett börsvärde på cirka 178 
miljarder svenska kronor (Handelsbanken, 2013b).  
	  
3.2.2	  Nordea	  
Nordeas historik sträcker sig så långt bak som till 1800-talet och är en av Nordens 
första bank. Idag är Nordea den största finanskoncernen i Norra Europa, med ett 
börsvärde på cirka 325 miljarder svenska kronor. Nordea har verksamhet i nio olika 
länder och har sitt huvudkontor i Stockholm. De har idag över 11 miljoner privat - 
och företagskunder världen över och cirka 31 000 anställda. Nordea erbjuder, som 
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SHB, ett heltäckande sortiment av bankprodukter och tjänster. Nordea arbetar med 
hållbarhet med målet att verka för ett gott medborgarskap, bidra till lika möjligheter, 
visa omsorg för medarbetares välbefinnande och för miljön, samt att vara etiska och 
uppriktiga (Nordea, 2013).  
 
3.2.3	  Skandinaviska	  Enskilda	  Banken	  
Skandinaviska Enskilda Banken, eller SEB som banken kallas i folkmun, grundades 
år 1856. Idag har SEB kontor i 20 olika länder och där ungefär 17 000 anställda. I 
dess kundstock återfinns 4 miljoner privatkunder, 400 000 små företagskunder och 
2700 stora företag och intuitioner.  Det som skiljer SEB från de andra tre 
”storbankerna” är att de har större fokus på företag och dess affärer. De erbjuder 
annars samma tjänster och produkter som de övriga tre.  
 
SEB har sitt huvudkontor i Stockholm och deras hållbarhetsarbete bygger på god etik 
och styrning, engagerade människor som levererar efter företagets strategi, långsiktiga 
kundrelationer och att ta hänsyn till verksamhetens miljömässiga och sociala 
konsekvenser (SEBa, 2013).  

3.2.4	  Swedbank	  
Bankens historia sträcker sig tillbaka till år 1820 där den första sparbanken bildades i 
Göteborg. År 1992 så valde de dåvarande 90 fristående sparbankerna att slå sig 
samman och samarbeta under namnet Sparbanken Sverige. År 1997 valde sedan 
Sparbanken Sverige och Föreningsbanken slå sig samman och koncernen har sedan år 
2006 gått under det gemensamma namnet Swedbank.  
 
Swedbank är Sveriges största bank sett till antal kunder och har även omfattande 
verksamhet i Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har en decentraliserad 
organisation, precis som SHB, och tar besluten så nära kunden som möjligt. De har en 
privatkundstock på 9,6 miljoner privatkunder och 630 000 företags- och 
organisationskunder världen över. Swedbank jobbar med sitt hållbarhetsarbete utifrån 
dess värdeord: öppen, enkel och omtänksam (Swedbank, 2013b).  
 
3.3	  Ekobanken,	  medlemsägd	  bank	  
Ekobanken är en av två medlemsägda banker i Sverige och bildades som den fria 
Kulturfonden år 1980. År 2003 bytte de namn till dagens Ekobanken. Ekobanken har 
idag cirka 1500 medlemmar och har sitt huvudkontor i Järna, Södertälje kommun. 
Alla dessa medlemmar har möjlighet att påverka Ekobankens verksamhet, likt ett 
aktiebolag.  
 
De förvaltar idag ca 500 miljoner kronor och dessa pengar placeras utifrån att 
samhället ska bli socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Deras 
kreditbeslut grundar sig i om kredittagaren skapar ett miljömässigt, socialt, eller 
kulturellt mervärde för samhället (Ekobanken, 2013).  
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4.	  Kartläggning	  av	  samhällets	  hållbarhetsutmaningar	  	  
 
I kapitlet har vi tagit del av forskning, studier och rapporter som belyser samhällets 
hållbarhetsutmaningar. Syftet med kapitlet är att övergripande presentera de 
hållbarhetsutmaningar som samhället globalt står inför idag och vad som är på väg 
att hända. Med hjälp av detta kan vi jämföra och dra slutsatser hur samhällets 
hållbarhetsutmaningar stämmer överens med banksektorns upplevda 
hållbarhetsutmaningar. 
 
Rockström et al. (2009, s. 473ff) menar att genom att identifiera och kvantifiera 
planetära gränser som inte får överträdas kan man ge bättre förutsättningar för den 
mänskliga verksamheten att inte orsaka oacceptabla miljöförändringar. De har funnit 
nio processer som de anser vara nödvändigt för att definiera planetära gränser: 
klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald (mark och hav), störningar av 
kväve- och fosforcykler, förändringar i ozonskiktet, försurning, global 
sötvattenanvändning, förändrad markanvändning och kemisk förorening (Rockström 
el al., 2009, s. 472). De miljöförändringar som sker idag, och pågått sedan den 
industriella revolutionen, är på grund av mänsklig verksamhet och handlingar. Genom 
kvantifieringen av planetära gränser har de identifierat att tre av dessa nio processer 
idag passerat den gräns som anses överkomlig för fortsatt mänsklig utveckling. Dessa 
är klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och störningar i 
kvävecykeln (Rockström el al., 2009, s. 472-473).  
 
Planetary Bounderies Initiatives är en samverkan bestående av rad forskare från olika 
universitet världen över med syfte att belysa åtgärder mot styrning av mänsklig 
utveckling i linje med en hållbar planet. De har med hjälp av Rockströms el al. 
argumentation om planetära gränser kopplat till miljö utvecklat en modell för att även 
belysa sociala utmaningar i samhället (Planetary Bounderies Initiatives, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Planetära och sociala gränser. Egen bearbetad (Planetary Bounderies 

Initiatives, 2013). 
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Den yttre ringen utgör det som hänvisas till Rockström et al. (2009, s. 472-473) 
identifierade processer som måste begränsas för en hållbar utveckling.  Dessa 
tillsammans illustreras ”ett miljömässigt tak” som inte får överstigas i modellen.  
Precis som att det finns ett miljömässigt tak, bortom ligger oacceptabel 
miljöförstöring, menar forskarna att det också finns en social grund som måste uppnås 
för att möjliggöra ett rättvist samhälle med chans till mänsklig utveckling. Dessa 
aspekter grundar sig i FN:s mål för mänskliga rättigheter (FN, 2013) samt de uppsatta 
milleniemålen för 2015 (Milleniemålen, 2013). Den sociala grunden består bland 
annat av tillgång till mat, vatten, energi, utbildning och arbetstillfällen samt möjlighet 
till god hälsa och demokratiska val. Emellan dessa två gränser finns ett utrymme som 
bör strävas efter att uppnås, där man håller sig inom gränserna vad gäller 
miljöaspekter men samtidigt uppfyller mänskliga rättigheter och krav. Det kallar 
forskarna ”ett säkert och bara utrymme för mänskligheten att frodas i”, vilket vi 
kommer kalla ”utrymme för hållbar ekonomisk utveckling” (Planetary Bounderies 
Initiatives, 2013).  
 
Idag befinner vi oss inte i något som kan kallas hållbar ekonomisk utveckling, och 
utmaningarna som samhället idag står inför växer ju längre tiden går. En rapport från 
UNDP (Förenta nationernas utvecklingsprogram) från 2013 visar att den ekonomiska 
tillväxten i världens så kallade utvecklingsländer generellt ökar dramatiskt. Det ger 
möjlighet för en dramatisk expansion av individuella möjligheter och hållbar 
mänsklig utveckling i de länder där en stor majoritet av världens befolkning lever. 
Men när ett dussintal länder och miljarder människor vill klättra uppåt på 
utvecklingsstegen har det en direkt påverkan på välfärdsskapandet och 
välfärdsutvecklingen i alla världens länder och regioner (UNDP, 2013, s. 1-2). Det 
medför både stora möjligheter till framsteg samt utmaningar (vissa till följd av just 
dessa framsteg) för den globala världen. För att den mänskliga utvecklingen ska öka i 
samma takt som den ekonomiska lyfter rapporten fram fokusområden att arbeta med: 
stärka jämlikheten (inklusive genusdimensionen), möjliggöra för befolkningen att 
delta i samhällslivet och göra sin röst hörd (även ungdomarna), ta miljöhoten på allvar 
samt hantera demografiska förändringar (UNDP, 2013, s. 8-12).  
 
När det gäller ökad jämlikhet, både mellan män och kvinnor och olika grupperingar, 
är inte bara värdefullt utan väldigt viktig för att stimulera mänsklig utveckling. 
(UNDP, 2013, s. 8-9). Ökad jämlikhet är också ett av de åtta milleniemålen. Kvinnor 
har generellt betydligt lägre lön än män och globalt sätt är arbetslösheten bland dem 
också högre (Milleniemålen, 2013). Utbildning är ett av de mest värdefulla 
instrumenten för att skapa jämlikhet (UNDP, 2013, s. 8-9). Idag har omkring 70 
miljoner barn runt om i världen ingen möjlighet att gå i skolan. Detta gör att hela 170 
miljoner av jordens invånare, mellan 15 – 24 år, inte kan läsa eller skriva 
(Millenniemålen, 2013). Utbildning ökar dessutom människors självförtroende, bidrar 
till att öka hälsan, gör det lättare att hitta bra jobb och underlättar för individen att 
ställa krav på saker de är berättigade till (UNDP, 2013, s. 8-9).  
 
Människor behöver på ett meningsfullt sätt delta i händelser och processer som 
formar deras liv, därför är möjlighet för människor att göra sin röst hörd en viktig 
aspekt. Människor, framförallt yngre, bör kunna se fram emot att påverka politiska 
beslut som kan påverka deras dagliga situation till det bättre (UNDP, 2013, s. 10). 
Detta är en viktig del i de mänskliga rättigheterna, att folkets vilja ska styra 
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grundvalen för statsmakternas myndigheter. Det innebär lika rösträtt för alla och en 
rättighet att uttrycka sina åsikter (FN, 2013a). 
 
Även om miljöhot som klimatförändring, luft- och vattenföroreningar och skövling 
utav skog påverkar alla så påverkar det fattiga samhällen hårdast, då framförallt 
genom begränsade försörjningsmöjligheter (UNDP, 2013, s. 11). Idag lever ungefär 
2,8 miljarder människor utan tillgång eller brist på rent vatten. I och med den ökande 
befolkningen, rådande klimatförändringar och ineffektiv användning av jordens 
resurser beräknas år 2025 nästan hälften av världens befolkning leva under 
förhållanden utan tillgång på vatten (Kumar, 2013, s. 1). Dagens koldioxidutsläpp 
motsvarar 39 procent högre halter jämfört med 1990 och ett av milleniemålen är att 
säkra en hållbar utveckling. Målet ska bland annat uppnås genom att halvera dagens 
koldioxidutsläpp till år 2015, därför behövs det fler insatser för att utveckla bättre 
teknik och förnyelsebart bränsle (Milleniemålen, 2013). För att möjliggöra hållbara	  
ekonomier och samhällen krävs förändringar i samhällsstrukturen som styr den 
mänskliga utvecklingen och klimatmålen mot lägre utsläpp, hållbara och 
motståndskraftiga strategier samt nyskapande offentliga och privata 
finansieringsmekanismer (UNDP, 2013, s. 11).  
 
Vad gäller de demografiska utmaningarna har världens befolkning ökad med 3,4 
miljarder under 40 års tid. En del länder kommer uppleva en ekonomisk och 
resursbaserad utmaning då andelen äldre icke arbetsföra blir fler i jämförelse med 
andelen arbetsför befolkning, och vice versa (UNDP, 2013, s. 12). Dessutom bor 
majoriteten av jordens befolkning idag i städer. Enligt WWF (2013) har vi på 3000 år 
byggt upp städer för tre miljarder människor och nu 30 år framåt ska vi bygga städer 
år för lika många till. Detta medför att städernas miljöbelastning växer och idag står 
de för cirka 75 procent av jordens energiförbrukning och 70 procent av de globala 
koldioxidutsläppen (WWF, 2013). Städernas starka lokala aktörer, de som har 
handlingskraft och möjlighet att påverka regeringar och myndigheter, måste visa 
vägen för städernas invånare. Dessa aktörer måste integrera ekonomiska, ekologiska, 
kulturella samt sociala aspekter i organisationens dagliga verksamhet (WWF, 2013, s. 
2).   
 
Vad gäller den mänskliga utvecklingen med ökade möjligheter innebär det även en 
utmaning i och med en ökad efterfrågan på världens redan begränsade resurser. En 
ökad medelklass i dagens fattiga länder har en stark koppling till ökad konsumtion. 
Även om energianvändningen i Sverige spås minska med 1/3-del till och med 2050 
lyfter WWF fram prognoser som säger att år 2050 kommer efterfrågan på energi på 
global nivå åtminstone fördubblas (WWF, 2011, s. 8).  Sawin & Moomaw (2009, s. 5) 
menar att det krävs en omvandling av jordens energiförbrukning där det gäller för 
utvecklings- och industriländer att inse att en övergång till en energieffektiv 
verksamhet kommer ha positiva konsekvenser i framtiden. För detta krävs en stark 
internationell överenskommelse för att komma till slag med denna förändring där 
världens beslutsfattare måste sätta mål för energieffektivitet, förnybar energi men 
även utsläppsminskningar. WWF:s rapport visar att det är möjligt för alla världens 
länder att till år 2050 klara sin energiförsörjning med enbart av förnyelsebar energi. 
Det behövs dock en kraftfull ökad satsning på energilösningar baserade på enbart 
förnybar energi. Dessutom, måste användningen av naturens resurser för förnybar 
energi ske inom hållbara ramar. Konsumtionen av olja, gas och kol kommer inte 
kunna fortsätta som den gör idag, då det har för stor inverkan på klimatförändringarna 
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samt miljöskador. Dessutom finns en risk att en del av dessa fossila bränslen kan bli 
en bristvara på grund av det ökade energibehovet (WWF, 2011, s. 2). 
 
En annan hållbarhetsutmaning värt att nämna, som är kopplat till de tidigare, är hur 
vårt ekonomiska system idag är utformat. Kritiken riktar sig till att det övergripande 
målet är ekonomisk tillväxt, vilket vi idag är beroende av. Om inte tillväxt sker 
förlorar människor sina jobb, beskattningsunderlaget krymper och de offentliga 
tjänster vi alla är beroende utav påverkas negativt (NEF, 2013). Kopplat till 
banksektorn är kreditexpansion en central del som möter kritik. Kreditexpansion 
uppstår via att penningmängden in i ekonomin ökar genom kreditmarknaden. 
Centralbanken ökar sin utlåning till bankerna och bankerna lånar i sin tur ut dessa 
pengar till sina kunder (Gamson, 2000, s. 67).  Detta gör att utbudet av monetära 
medel för utlåning ökar, utan att individers sparande ökar. Det ökade utbudet av 
monetära medel pressar ned räntorna, vilket bidrar till ökade investeringar och ökad 
konsumtion. Resultatet blir inte en jämvikt där sänkt ränta beror på ett ökat sparande i 
samhället utan en obalans i ekonomin, som istället maskeras med lånade medel.  
Kreditexpansion bidrar med andra ord till överkonsumtion och överhettning i 
ekonomin (Gamson, 2000, s. 68-75). Sett ur ett hållbarhetsperspektiv, tär en 
överkonsumtion ytterligare på vår jords planetära gränser. En ekonomi i 
högkonjunktur bidrar till att den ekonomiska tillväxten ökar, vilket vi idag är 
beroende av. Kritiker menar att man måste utveckla en ny makroekonomisk modell 
där miljömässig hållbarhet, ekonomisk rättvisa och mänskligt välbefinnande är fokus 
som sedan länkas ihop med relevanta ekonomiska faktorer. Detta för att uppnå 
resultat som är viktiga för samhället, och inte bara tillväxt, som kan tålas av planetens 
ändliga bärkraft (NEF, 2013). 
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5.	  Teoretisk	  referensram	  
 
Under den teoretiska referensramen kommer läsaren guidas genom de teorier som 
ligger till grund för studiens syfte och undersökningsområde. I den teoretiska 
referensramen kommer vi att presentera begreppet hållbarhet samt begrepp kopplat 
till organisationers hållbarhetsarbete, då främst Corporate Social Responsibility 
(CSR). Vidare kommer teorier kring företagets olika CSR-strategier samt företagens 
resurser diskuteras som leder oss in på kompetens på individnivå. Detta kommer 
ligga till grund för datainsamlingen för att besvara vår valda frågeställning.  
 
5.1	  Hållbarhet	  	  
Hållbarhet är ett brett och svårdefinierat begrepp som under senare år diskuterats 
flitigt bland politiker och allmänheten världen över (Godemann & Michelsen, 2011, s. 
4). De flesta vetenskapliga artiklar och böcker som berör ämnet refererar till rapporten 
”Vår gemensamma framtid” som är skriven av Brundtlandkommissionen 1987. I 
rapporten betonades behovet för organisationer att ta ett ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt ansvar för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling (Brundtland, 1988, s. 
40-41). Vidare efter FN miljökonferens 1992 i Rio de Janeiro har 
hållbarhetsbegreppet implementerats och använts på olika sätt i världens olika länder 
och organisationer (Godemann & Michelsen, 2011, s. 4).  
 
Enligt Becker (2012, s. 13) handlar hållbarhet om individer och naturens relationer 
sinsemellan, relationer mellan individer och framtidens generationer samt relationen 
mellan individer och dess omvärld. Hållbarhet är ett etiskt och normativt koncept som 
utgår från att ekonomin och ens livsstil inte skall äventyra jordens framtid (Godemann 
& Michelsen, 2011, s. 5). Begreppet hållbarhet handlar om förmågan hos enheter, 
system och processer att bibehålla sig själv och människas förmåga att bevara dessa 
enheter, system och processer (Becker 2012, s. 9). Det har på senare tid blivit känt 
som ett positivt begrepp som är mer värdefullt för dagens företag att kämpa för att 
uppnå än tidigare. Hållbarhet handlar inte om något som går att implementera över en 
dag utan det är en kontinuerlig process, system eller enhet. (Becker 2012, s. 9).  
 
Hållbarhet är viktigt på tre olika nivåer: den individuella nivån, organisatoriska nivån 
och den samhälleliga nivån (Wilhelmson & Döös 2002, s. 6ff). Vidare menar de att 
det är viktigt att jobba med hållbarhet utifrån dessa tre nivåer samtidigt eftersom de 
påverkas av varandra. Hållbarhet på den individuella nivån innebär möjligheten för de 
anställda att behålla god hälsa och möjlighet att utvecklas.  Den organisatoriska nivån 
kan ses som ett system där hållbarhet används som konkurrensfördel utan att de 
anställda blir sjuka och utan att miljön skadas. Samhällsnivån kan ses som ett system 
där hållbarhet bidrar till det sociala systemet genom att generera kunskap till de 
anställda samt produktion av tjänster och produkter utan att negativt påverka miljön 
och människorna runt om.  
 
För att kunna utveckla konceptet hållbarhet inom en organisation är det viktigt att 
människorna ser sin roll som agerande agenter men det viktigaste som förändrande 
agenter (Godemann & Michelsen, 2011, s. 71). Detta därför att hur medarbetaren 
väljer att arbeta kommer i sin tur påverka den organisatoriska och samhälleliga nivån 
(Wilhelmson & Döös 2002, s. 6ff). Kunskap är en av de viktigaste faktorerna för 
arbetet mot ett hållbart samhälle men Godemann & Michelsen (2011 s.73-74) menar 
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att det inte enbart räcker med kunskap för att skapa ett miljövänligt beteende då 
människor har svårt att förstå och uppleva hur konsekvenserna av sitt handlande 
påverkar samhället och miljön.   
 
Med hänsyn till ovanstående definitioner har vi i denna studie, utifrån studiens syfte, 
valt att se begreppet hållbarhet som en utveckling där samhällets aktörer kan 
tillfredsställa sina behov utan att kommande generationer påverkas negativt. Med 
detta menar vi ett samhälle som hushåller med mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt, där hänsyn tas till människans och naturens hälsa och välmående, samt ett 
stabilt samhälle på lång sikt där grundläggande mänskliga behov uppfylls.  
 
5.2	  Corporate	  Social	  Responsibility	  
För att uppnå hållbarhet i praktiken så arbetar organisationer med olika verktyg och 
begreppet att stödja sin verksamhet mot. Corporate Social Responsilbility (CSR), är 
det vanligaste förekommande begreppet som Löhman & Steinholtz (2003, s. 15ff) 
beskriver som en term med många olika meningar och definitioner. Europeiska 
kommissionen (2013) beskriver termen CSR som: ”Ansvarsfulla företag som gör mer 
än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i 
sin dagliga affärsverksamhet”. Termen CSR handlar alltså om företagens sociala 
ansvar, vilket handlar om att företagen är ”förpliktigat att stå till svars för sin 
påverkan på samhället” (Grafström et al., 2008, s. 15). Det finns många andra 
begrepp, och Corporate Responsibility (CR) är ett vanligt förekommande bland dem 
för att beskriva företagens ansvar. Där tar man bort ordet ”social” för att undvika 
antagandet att företagets ansvar är begränsat till ”sociala” problem och filantropi, som 
många anser vara ett problem med termen CSR (IPR, 2013). Oavsett om man väljer 
att använda sig av begreppet CSR eller CR så handlar det om att driva ett ansvarsfullt 
företagande, där man tar ansvar för eventuellt negativa effekter av verksamheten och 
försöker förbättra de positiva effekterna. Vi kommer främst fokusera på termen CSR 
vad gäller företagets arbete med hållbarhet då det finns en mängd olika definitioner 
och forskning kring begreppet.  
 
5.2.1	  Definition	  av	  CSR	  
Det går att hitta litteratur som handlar om och diskuterar företagets sociala ansvar så 
långt tillbaka som på 1950-talet, till idag ett eget fält inom forskningen framförallt 
inom managementlitteraturen (Borglund et al., 2012, s.13). Även om begreppet CSR 
diskuterats i teori och praktik, finns det ingen allmän enighet om dess definition. 
Litteraturen kring CSR innefattar olika inriktningar vilket gör att finns en mängd olika 
tolkningar och definitioner om vad CSR innebär och egentligen handlar om (Weber, 
2008, s. 247; Borglund et al., 2012, s. 13). Vidare menar de att det är svårt att tala om 
gemensamma CSR-teorier då forskningen på området har en stor spännvidd då 
forskare har belyst ämnet från sina egna teoretiska ramar och infallsvinklar. 
Definitioner varierar beroende på föreställningen om vilken roll företaget har i 
samhället vilket avgör vems intressen ett företag i första hand ska tillgodose 
(Grafström et al., 2008, s. 33). Löhman & Steinholtz (2003, s. 15ff) beskriver att CSR 
är en kombination av åtaganden som berör hur de bidrar till en hållbar utveckling, hur 
företaget tar ansvar för sin verksamhet och hur ledningen sköter företaget. Hållbar 
utveckling svarar hur vi ska balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
frågorna i världen så inte vår existens hotas. Företagets ansvar fokuserar på dess 
trovärdighet och vilken policy organisationen har för att hantera en viss situation. Vad 
gäller hur företagets sköts talar man om öppenhet i företagets verksamhet vilket leder 
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till och är en förutsättning för att skapa trovärdighet (Löhman & Steinholtz  2003, s. 
15-27). 
 
Organisationer använder CSR som en term för hållbarhetsarbete i sociala, ekonomiska 
och miljömässiga aspekter som deras största påverkan samt bidrag till samhället. 
Mirvis (2012, s. 153-156) beskriver CSR som ett en interaktion mellan organisationer 
och dess intressenter där miljön spelar en viktig roll i dess samarbete. En intressent är 
någon som berörs av ett företags verksamhet eller har möjlighet att påverka 
verksamheten (NE, 2013a). Intressenters förväntningar, globalisering samt 
konsumenters ökade efterfrågan har ökat, vilket gjort att CSR idag blivit en viktig del 
av ett företagens affärsstrategi (Carrol, 1991, s. 42). Vidare beskriver Clegg et al. 
(2011, s. 397) att om företagen kan minska ohälsa och ha hållbarhet i arbetet mer än 
vad kunderna förväntar sig så kommer företaget att lyckas på marknaden. Ett exempel 
på CSR är då företagen reflekterar över miljön genom att de bryr sig om sitt 
koldioxidutsläpp, mäter det och försöker minimera det kontinuerligt (Clegg et al., 
2011, s. 397). Vidare menar CSR Sweden (2013) att ett aktivt engagemang i 
samhällsutvecklingen genom CSR kommer att förstärka ett företags relationer med 
dess ägare och kunder som kommer leda till ökad tillväxt och lönsamhet. Nedan följer 
två modeller som företagen kan applicera på sitt hållbarhetsarbete. 
 
5.3	  CSR-‐modeller	  
 
5.3.1	  Pyramid	  av	  ett	  företags	  sociala	  ansvar	  
Om investerare ska acceptera organisationens CSR bör den utformas så att alla 
affärsområden inom organisationen omfattas (Carroll, 1991, s. 40). Carroll beskriver 
en pyramid där ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etisk beteende samt välgörenhet 
utgör hur organisationen skall uppnå total CSR. Carrol menar vidare att företag som 
inriktar sig på CSR bör sträva efter att göra vinst, följa lagen, ett etiskt beteende samt 
vara en god samhällsmedborgare. 

 
Figur 3.  CSR-Pyramiden (Carroll 1991, s 41)    

 

Filantropisk	  



	   30	  

Det första steget, ekonomiskt ansvar, ses som krav då företagens tjänster och varor 
säljs för att bedriva ekonomisk vinning för dess intressenter (Carroll, 1991, s. 40). Det 
lagliga ansvaret, steg två, är att företaget ska följa de lagar och regler som sätts av 
samhället. Båda ekonomiskt och lagligt ansvar ses som ett krav för ett socialt ansvar. 
Den tredje nivån, etiskt beteende styr av förväntningarna hos företagets intressenter 
såsom aktieägare och kunder. Företagets värderingar och normer bör utgå utifrån vad 
intressenterna anser vara rättvist och moraliskt rätt (Carroll, 1991, s. 41). Det fjärde 
och sista steget i pyramiden, filantropisk, är hur företaget agerar utifrån 
förväntningarna på dem att vara en god medborgare. Detta inkluderar ett aktivt 
deltagande i olika CSR-program som gynnar människans välfärd. Med det menas ett 
deltagande i olika projekt utanför företagets egentliga verksamhet. Det fjärde steget är 
mindre viktigt än de övriga tre (ekonomiskt, lagligt och etiskt) då välgörenhet är 
varken förväntat eller ett krav av samhället (Carroll, 1991, s. 42). 
Om de som investerar i företag ska acceptera organisationens CSR bör arbetet 
utformas så att alla affärsområden inom organisationen omfattas. En kritisk röst riktad 
mot Carrols modell kommer från Leisinger (2007, s. 320) som menar att många 
företagsledare anser att välgörenhet inte är en del av ansvarsfullt företagande då 
verksamheten redan kan ha betydande positiva effekter från sitt dagliga arbete. 
 
5.3.2	  The	  Triple	  Bottom	  Line	  

 

Figur 4. Triple bottom line model (Elkington, 1999 s.41) 
 
Under senare tid har många förslag tagits fram för att sluta fokusera på de finansiella 
måtten som den viktigaste indikatorn på organisationens hälsa, framtid och bidrag till 
samhället. Det har gjorts många olika krafttag för att företaget synligt ska redovisa 
hur de agerar hållbart och tar sitt samhällsansvar (Wexler, 2009, s. 67). Ett accepterat 
begrepp för detta bland företag, myndigheter och allmänheten är idag Triple Bottom 
Line, TBL. Begreppet myntades av John Elkington 1995 (Elkington, 1998 s. 18ff) och 
han hävde att samhällets olika företag bör ta hänsyn till annat än de traditionella 
finansmåtten. Sociala och miljömässiga faktorer ska inkluderas. Dessa tre mått 
finansiellt, socialt och miljö slogs då ihop och benämndes till TBL. Vi ser, likt 
Elkington (1998, s. 22), företagens hänsynstagande till TBL som en förutsättning för 
en hållbar utveckling. 
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Tanken med TBL är att man hittar en strategi för att beakta de tre faktorerna men att 
huvudfokus ska ligga på de miljömässiga och sociala aspekterna och inte på 
företagets ekonomiska intresse. Alla de tre kriterierna måste uppfyllas för att TBL ska 
maximeras och görs det kommer det gynna företaget ekonomiskt på lång sikt 
(Elkington, 1998, s. 22). 
 
Vi har i denna studie valt att se CSR som de åtaganden och engagemang som 
organisationen tar utöver lagen för att bidra till hållbart samhälle (Carroll, 1991) och 
samtidigt skapa nytta för sig själv. Det innebär processer som hör till hela den dagliga 
verksamheten, med fokus på sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter (Elkington, 
1998). 
 
5.4	  CSR	  som	  affärsstrategi	  
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom hur organisationer använder sig av CSR i 
deras affärsbeslut. Detta för att kunna jämföra dessa teorier emot hur bankerna 
integrerar hållbarhet i sin vardag. Vi kommer att förklara historiken bakom detta 
innan vi förklarar hur CSR kan användas som managementidé. 
 
5.4.1	  Aktieägareteorin	  
 

”Företagens sociala ansvar utgår från att öka dess vinst” 
(Friedman, 1970, s. 32) 

 
Begreppet osynliga handen, myntat av den skotska ekonomen och filosofen Adam 
Smith, har lagt grunden för den ekonomiska modellen (Carroll & Buchholtz, 2008, s. 
28-29). Med den osynliga handen menas att om alla företag på marknaden agerar 
utifrån sitt eget intresse kommer det leda till att varorna och tjänsterna fördelas på ett 
effektivt sätt och därför kommer gynna samhället. Ju bättre företagen kan förutspå 
efterfrågan på marknaden, desto högre vinst kommer företagen att generera.  
Modellen tar emellertid inte upp något kring vilket socialt ansvar företag har och detta 
ledde till bland annat utnyttjande av de anställda (Carroll & Buchholtz, 2008, s. 28-
29). 
 
Utifrån detta menade Milton Friedman att företagens enda skyldighet och sociala 
ansvar är att fokusera på att maximera företagets vinst och hålla sig till spelets regler. 
Alltså, företaget uppfyller sitt ansvar genom att gå med vinst och säkra ekonomisk 
tillväxt, snarare än att engagera sig i filantropisk verksamhet så som välgörenhet 
(Friedman, 1962, s. 132-133). 
 
Denna definition har varit grunden för det synsätt som ofta kallas ”aktieägarteorin”, 
vilket innebär att företagets ansvar och fokus handlar om att tillgodose aktieägarnas 
vinstintresse (Lazonick & O'Sullivan, 2000, s. 13-16). De som förespråkar 
”aktieägarteorin” menar att om företagen tvingas att investera sitt kapital i 
miljömässiga och sociala projektet, utan att det finns lagliga grunder, kan det liknas 
som att införa en extra skatt på företagets verksamhet (Friedman, 1963, citerad i 
Grafström, 2008, s. 32). Detta leder i sin tur till lägre kassaflöde och utdelning till 
aktieägarna. Friedman menade att genom företagens ekonomiska ansvar, att gå med 
vinst, kommer företaget bidra till samhället genom att betala skatt, anställa mer 
personal och bidra med varor och tjänster till samhället (Friedman, 1962, s. 132-133). 
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Grafström et al. (2008, s. 33) kritiserar detta och menar att om företaget bara ser till 
aktieägarnas intressen så är det inte tillräckligt för att hävda att man tar socialt och 
miljömässigt ansvar. Om nu företagen enbart ska fokusera på maximera vinst till 
aktieägarna, ska de då inte bry sig om företagets andra intressenter? Och har företaget 
inget ansvar för ett hållbart samhälle och dess framtid? Dessa frågor är en del av 
kritiken mot “aktieägarteorin” och på grund att detta börjar nu intressentmodellen 
vinna mark och uppskattas ytterligare (Grafström et al., 2008, s. 33). 
 
5.4.2	  Intressentteorin	  
I motsatts till Friedmans synsätt finns en idé om att företagets ansvar förhåller sig till 
företagets samtliga intressenter som påverkas av företagets verksamhet. Detta kallas 
intressentmodellen eller intressentteorin (Grafström et al., 2008, s. 33). De kan delas 
in i primära och sekundära beroende på hur viktiga de är för företaget. Bland de 
vanligaste intressenterna hör staten, anställda, kunder, ägare, leverantörer och 
samhället i stort. Idén bakom intressentteorin är att sammansätta etiskt beteende och 
affärsverksamhet (Freeman et al., 2010, s. 5). Genom att uppfylla alla intressenters 
önskemål, både aktieägare och andra parter, skulle företaget kunna stärka sitt 
varumärke. Förespråkarna för intressentteorin menar att det inte räcker för företagen 
att enbart tillgodose dess aktieägare utan man måste se till företagets alla intressenter 
(Freeman et al., 2010, s. 23).  
 
Företagen kan via en dialog med sina respektive intressenter, i samband med valet av 
CSR-implementering, uppnå överenskommelser med sina intressenter för att hantera 
de interna och externa förväntningarna (Lauring & Thomsen, 2010, citerade i Dobers, 
2010, s. 201-203). Om inte företagen tar sitt sociala och miljömässiga ansvar så 
kommer samhället och miljön som företaget agerar i inte finns kvar i framtiden. Det 
är utifrån detta företagen skapar sin CSR-strategi och det grundas just i hur de 
integrerar sitt ekonomiska ansvar med sitt sociala och miljömässiga ansvar gentemot 
samhället (Borglund et al., 2012, s. 34-35). 
 
5.4.3	  CSR	  som	  managementidé	  
Då granskningen av företagens sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar har ökat 
från både samhälle och media så har begreppet CSR växt som en managementidé 
(Jutterström & Norberg, 2011, s. 11). Det handlar om en uppsättning ledningsmetoder 
för att se till att företag, och andra organisationer, minimerar de negativa effekterna av 
sin verksamhet på samhället och samtidigt maximera de positiva effekterna 
(Jutterström & Norberg, 2011, s. 11; Dalsrud, 2008, s. 9). Alla organisationer och 
företag vill leva upp till de förväntningar och krav som ställs på dem, och på så vis 
uppnå långsiktig lönsamhet. I och med ökade krav på att företaget ska bidrag till en 
hållbar utveckling så kan CSR utgöra ett viktigt verktyg för att vinna omvärldens 
förtroende och attrahera nya kunder (Jutterström & Norberg, 2011, s. 12-14). Som 
managementidé påverkar CSR de två grundprinciper som ofta definierar hur 
framgångsrik ett företag är, nämligen legitimitet och effektivitet. En metod för att 
räkna ut hur effektivt och vad företaget ekonomiskt tjänar på att ägna sig åt CSR och 
hållbarhetsarbete är Social Return on Investment, SROI, används som ett verktyg för 
att redovisa och mäta ett vidare begrepp av ekonomiskt värde än tidigare (New 
Economics, 2013). SROI kan ses som hur stor social och miljömässig påverkan en 
viss investering har. Metoden tar hänsyn till de ekonomiska men även sociala och 



	   33	  

miljömässiga kostnader och fördelar i ett beslut vilket ger en mer fullständig av vilket 
värde som skapas vid beslut (New Economics, 2013). 
 
5.5	  Medarbetare	  och	  CSR	  
Medarbetarna kan ses som en viktig röst för att implementera företagets 
hållbarhetsrykte (Ernst & Young, 2012). Medarbetarna bör ha kunskap om företagets 
CSR-arbete och det är medarbetarna som måste engagera sig för att företagets CSR 
och hållbarhetsarbete ska fungera. Detta förutsätter att större företag har en Human 
Resourcesavdelning som genom ledningsfrågor som berör personalen, 
rekryteringspolicy och personalutbildning visar att ansvarsfullt agerande i hela 
organisationen är viktigt för företaget (Borglund et al., 2012, s. 82-84). Att agera 
ansvarsfullt mot personalen är ett första steg men inte samma som att aktivt arbeta för 
att organisationen med medarbetarna i spetsen ska agera ansvarsfullt i arbetslivet. 
Genom att ta ansvar för sina medarbetare finns det förutsättningar för dem att i sin tur 
agera ansvarsfullt gentemot kunder och de övriga av företagets intressenter (Borglund 
et al., 2012, s. 86-87). 
 
Att utbilda och engagera medarbetaren i företagets hållbarhetsarbete är idag en del av 
företagens hållbarhetsstrategi (Ernst & Young, 2012).  Peterson (2004, s. 298-299) 
menar då att hur stort engagemang en medarbetare lägger vid företagets CSR-frågor 
kan variera beroende på dess syn på socialt ansvar. En individs syn på företagets 
sociala och miljömässiga ansvarstagande kan förändras över tid beroende på 
exempelvis dess ekonomi eller organisationer framgångar i form av ekonomisk vinst. 
Det är då viktigt för företagen använda sig av rätt verktyg för att engagera de anställda 
inom hållbarhet för att identifiera outnyttjade möjligheter att minska avfall och 
energianvändning samt att de skall införa på hållbarhet som en del av sin personliga 
vardag (Ernst & Young, 2012). I en studie gjort av Net Impact (2012a) visar de på att 
de som har ett arbete där de kan påverka miljön och det sociala ansvaret i samhället är 
dubbelt så nöjda än de som inte har den möjligheten att påverka. Majoriteten av alla 
tillfrågade var överens om att de själva har ett eget ansvar för samhället och är villiga 
att ta det ansvaret snarare än att lämna över uppdraget till andra. 
 
Företagen använder sig av olika tekniker och verktyg för att engagera sina 
medarbetare men gemensamt för dem är att de beskriver fördelarna med ett 
medarbetarengagemang som stora. Företag som låter sina anställda att läsa företagens 
hållbarhetsrapporter tenderar att dela med sig av denna information till familj, vänner 
samt släkt såsom leverantörer och kunder (Ernst & Young, 2012). Medarbetarna kan 
ses som en viktig röst för att implementera företagets hållbarhetsrykte. 
 
5.6	  CSR	  inom	  banksektorn	  
Historisk har bankbranschen varit sämre på att adressera hållbarhetsfrågor än många 
andra branscher, men idag är det en självklarhet för de flesta banker (Scholtens, 2009, 
s. 165). De flesta svenska bankerna arbetar idag med sitt CSR-arbete genom att följa 
Global Compact, som är ett initiativ av FN, med syfte att engagera näringslivet att ta 
ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning (FN 
Global Compact, 2013). Företagen som deltar i Global Compact förbinder sig att 
verka i enlighet med tio principer om ansvarsfullt företagande:  
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Mänskliga rättigheter 
• Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för mänskliga rättigheter, 

och 
• Se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter 

 
Arbetskraft 

• Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande 
av rätten till kollektiva upphandlingar, 

• Avskaffande av alla former av tvångsarbete, 
• Faktiskt avskaffande av barnarbete, 
• Eliminering av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning. 
 

Miljö 
•  Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, 
• Ta initiativ för att främja miljömässigt ansvarstagande, och 
• Uppmuntra utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknik. 
 

Anti-korruption 
• Företag ska arbeta för att motverka korruption i alla former, inklusive 

utpressning och bestickning. 
 

(FN Global Compact, 2013) 
 
År 2009 rapporterade nästan alla banker i Europa om sitt hållbarhetsarbete i 
årsredovisningen eller i en separat rapport, jämfört med endast en tredjedel år 2004 
(Scholtens, 2009, s. 165). I deras hållbarhetsrapporter utgår de från Global Reporting 
Initiative, GRI, för att stödja dessa ovanstående tio principer. Vi kommer nedan 
beskriva mer ingående kring vad GRI innebär och hur det appliceras på bankernas 
verksamhet. 
 
5.6.1	  Global	  Reporting	  Intiative	  
För att ge standarder och guidning för att upprätta en hållbarhetsrapport har ett antal 
riktlinjer utvecklats. De mest använda riktlinjerna världen över för att upprätta en 
hållbarhetsrapport är utformade av Global Reporting Initiative (GRI) (Brown et al., 
2009, s. 571). I dessa riktlinjer ingår ramverk till hjälp för organisationer att mäta och 
rapportera prestandan i sitt ekonomiska, miljömässiga, sociala arbete. Genom att 
rapportera öppet om sina åtaganden ökar det transparensen som i sin tur ökar 
förtroendet hos organisationens intressenter och kan även leda till många andra 
fördelar (GRI, 2013). År 2006 lanserade GRI en mall med riktlinjer vid namn G3.0 
Sustainability Reporting Guidelines som är uppdelad i två delar. Den första delen 
innehåller principer för hur man definierar redovisningens innehåll, det vill säga vad 
som är relevant att rapportera för det givna företaget. Man pratar om materialitet: 
relevanta faktorer och indikatorer som speglar organisationens ekonomiska, 
miljömässiga och sociala påverkan på dess intressenter. Det andra avsnittet innehåller 
vägledning för hur man rapporter det innehåll som bestämts i del ett. Det innehåller 
riktlinjer för strategi och styrmetod samt resultatindikatorer med syfte att rapporten 
ska innehålla jämförbar information om organisationens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala prestanda (SRG, 2011a, s. 4-5).	  GRI kommer att lansera en uppdaterad 
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version vid namn G4.0 i maj 2013, men än så länge använder sig de banker vi har 
undersökt av G3.0. 

5.6.1.2	  Materialitet	  
Organisationer står inför en stor mängd av hållbarhetskriterier som skulle kunna 
rapporteras i en hållbarhetsredovisning och alla kommer inte vara lika viktiga och 
relevanta för en organisation att redovisa, vilket gör att en avgränsning måste göras 
som passar företagets verksamhet (GRI, 2013). Avgränsningen kan inte heller göras 
så att den bara tar upp de hållbarhetskriterier som har betydande ekonomisk inverkan 
för organisationen. Ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier som påverkar 
förmågan att tillgodose framtida generationers behov behöver också tas i beaktning 
(GRI, 2013). En kombination av interna och externa faktorer bör användas för att 
avgöra om informationen är väsentlig och bör rapporteras. Mindre relevanta 
hållbarhetskriterier kan även redovisas, men det bör läggas mindre vikt vid dessa 
(SRG, 2011a, s. 8). 
 
Exempel på externa faktorer: 
 

• Viktiga intressenters hållbarhetsintressen 
• Framtida utmaningar för den givna branschen som rapporteras av konkurrenter 
• Relevanta lagar, internationella avtal samt frivilliga överenskommelser 
• Hållbarhetsutmaningar som medför risker eller möjligheter för organisationen. 

Som till exempel, global uppvärmning och fattigdom. 
 
Exempel på interna faktorer: 
 

• Organisationens värderingar, strategier, policy och mål 
• Interna intressenters förväntningar (anställda, aktieägare och leverantörer) 
• Framtida risker för organisationen 
• Organisationens kärnkompetenser. 

(SRG, 2011a, s.8-9) 
 

Med hjälp av dessa faktorer kan organisationen avgöra vilka ämnen som är av 
prioritet för organisationen att redovisa. Genom att värdera hur stor inverkan de olika 
ämnena har på intressenternas uppfattningar och förväntningar på organisationen samt 
hur stor påverkan de har på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kan man 
avgränsa sig till vad som är relevant att redovisa i sin hållbarhetsredovisning. GRI har 
i förväg tagit fram en rad olika aspekter och ämnen att rapportera om, och 
materialitetsanalysen avgör vilka av dessa som företaget ifråga väljer att redovisa. 
(SRG, 2011a, s.8-9) 
 
5.8	  Kompetens	  och	  egenskaper	  	  
Om ett företag ska bedriva ett hållbarhetsarbete för att uppnå hållbarhet i praktiken så 
behöver företaget utnyttja och utveckla organisationens interna resurser. Ett företags 
resurser kan delas in i tre kategorier: fysiskt kapital, humankapital och organisatoriskt 
kapital (Barney, 1991, s. 101). Fysiskt kapital består av saker som 
anläggningstillgångar och teknik. Humankapital innefattar kombinationen av chefers 
och medarbetares kompentens, erfarenheter och intelligens samt kunskap och förmåga 
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att utföra sina tilldelade arbetsuppgifter (Barney, 1991, s. 101; Edvinsson & Malone, 
1998, s. 55-57). Organisatoriskt kapital består i sin tur av saker som planering, 
ekonomistyrning och samordning av olika system (Barney, 1991, s. 101). Vi har 
denna studie valt att inrikta oss mot företagets humankapital och där koncentrera oss 
på medarbetarens kompetenser och egenskaper. 
 
Vi kommer under detta avsnitt att beskriva definitioner av begreppet kompetens, 
beskriva olika typer av kompetenser samt hur det används i organisationer Sedan 
kommer vi presentera teorier som berör kompetenser inom hållbarhetsarbete. 
 
5.8.1	  Definitioner	  av	  kompetens	  

 
”Detta är en kunskap, färdighet, förmåga eller egenskap som har samband med hög 

prestanda på ett jobb, som problemlösning, analytiskt tänkande, eller ledarskap. 
Vissa definitioner av en kompetens innefattar motiv, övertygelser och värderingar” 

 
(Mirable, 1997, s. 75) 

 
Kompetens är ett begrepp som kan vara svårt att kortfattat definiera (Lindmark & 
Önnevik, 2011, s. 196). För att förklara ordet kompetens använder NE (2013b) termer 
som ” kvalificerad för”, ”räcka till” och ”vara ägnad” och i Svenska akademins 
ordlista (2013) beskrivs kompetens som ”tillräcklighet, skicklighet och behörighet”. 
Mer specifikt beskriver Ellström (1996, s. 11) att kompetens avser en individs 
handlingsförmåga till en uppgift, arbete eller situation. Med den individuella 
handlingsförmågan avses såväl kunskaper, intellektuella, praktiska och sociala 
färdigheter, samt individens attityder och personliga egenskaper. Vidare menar 
Ellström (1996, s. 11) att betydelsen olika kompetenser har i ett specifikt fall beror på 
hur uppgiften är utformad. God kompetens inom hållbar problemlösning innebär att 
ha kunskaper, färdigheter och attityder nödvändiga för ett framgångsrikt 
uppgiftsutförande och problemlösning med avseende till verkliga 
hållbarhetsutmaningar och möjligheter (Mills et al., 2011, s. 5). Kompetens brukar 
ibland delas upp i begreppen formell och informell kompetens. Med formell 
kompetens avser de den anställdes behörighet för vissa arbetsuppgifter, vilket den 
anställde har fått via utbildning som kan bestyrkas någon form av diplom eller 
examen (Antilla, 1999 s. 49–50). Med informell kompetens menas då istället former 
av omätbar kunskap som den anställde genererat genom erfarenhet eller har i grunden, 
vilket kan vara genom att lösa problem och pröva på nya arbetsuppgifter. De utökar 
sin erfarenhets- och kunskapsram och får därmed nya förmågor. Ofta kopplas den 
typen av kompetens till begreppet ”learning by doing” (Antilla, 1999 s. 51).  
 
Viktigt är också att skilja på organisationens kompetens och individens kompetens, 
och enligt Adler & Frössevi (1996, s. 18-22) utgör individens kompetens individens 
formella och informella kompetens medan organisationens kompetens är den totala 
organisationens kompetens. Hall (1990, s. 52-53) menar att individuell kompetens 
ofta är naturlig och medfödd, vilket gör att den utgår från ett upplevt personlig behov 
om individuell belöning. Vidare menar han att den kollektiva kompetens som krävs i 
en organisation måste skapas av organisationens ledarskap.  
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5.8.2	  Kompetens	  i	  organisationen	  	  

5.8.2.1	  Kärnkompetens	  	  
En organisations kärnkompetens är en unik kombination av en organisations 
affärsspecialitet samt medarbetarnas färdigheter och kompetens som ger uttryck för 
organisationens typiska karaktär (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 30). 
Kärnkompetensen kan ses som företagets kännetecken och är nyckeln till vad som gör 
organisationen konkurrenskraftig. Det innefattar synergieffekter av resurser som 
motivation, de anställdas ansträngningar, teknisk och yrkesmässig expertis och idéer 
om samarbete och ledarskap (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 30; Lindholm & 
Rothwell, 1999, s. 91).  
 
Man kan illustrera vad företaget kan presentera, med liknelsen av ett träd, där 
rotsystemet utgör företagets viktigaste kompetenser, stammen är företagets 
kärnprodukter och de smala grenarna är affärsenheterna och löven är företagets 
produkter (Bengtsson & Kalling, 2007, s. 9). En organisations kärnkompetens är med 
andra ord starkt kopplad till den kärnverksamhet som en organisation bedriver, vilka 
är de produkter och tjänster de säljer (Hamel & Prahalad, 1990, s. 80-81). Att arbeta 
systematiskt och strukturellt med kärnkompetens kan ge organisationen stora 
strategiska fördelar. Detta då kärnkompetensen är svår att kopiera av andra, vilket kan 
leda till konkurrensfördelar när dessa utvecklas (Bergenhenegouwen et al. 1996, s. 
30). Bankernas kärnverksamhet är deras in- och utlåningsverksamhet av monetära 
medel. Ur ett hållbarhetsperspektiv skulle man kunna se kompetenser inom hållbarhet 
kopplat till denna verksamhet som del som kärnkompetensen, beroende på hur banken 
i fråga strävar efter att integrera hållbarhet i dessa affärsbeslut. Nedan följer en modell 
utvecklad av Bergenhenegouwen et al (1996, s. 30) för att illustrera kärnkompetenser 
i en organisation. De menar att organisationens potential i huvudsak består av 
individens kompetens, organisationens strategiska målsättning och omgivningens 
marknadsstruktur.  
	  

 
Figur 5. Kärnkompetenser i en organisation. Egenbearbetad (Bergenhenegouwen et 

al. 1996. s.56) 
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5.8.2.2	  Individens	  kompetens	  	  
För att koppla till figur nr 5 är fokus i vår uppsats individens kompetenser.  I artikeln 
”What is competence?” har författarna undersökt definitioner och användning av 
begreppet kompetens för att försöka integrera kunskaper, färdigheter och 
kvalifikationer och skapa en helhetssyn på begreppet (Le Deist & Winterton, 2005). 
De kom fram till att fyra kompetensområden är viktiga för att belysa begreppet 
kompetens: kognitiv kompetens, funktionell kompetens, social kompetens och meta-
kompetens (Le Deist & Winterton, 2005, s. 39-40). För att tydligare förklara vad som 
menas med individuell kompetens kan man likna det som ett isberg 
(Bergenhenegouwen et al, 1996, s. 31; Garavan & McGuire, 2001, s. 144). Att 
använda en sådan modell kan enligt Garavan & McGuire, (2001, s. 144) användas för 
att illustrera mer eller mindre observerbara delar av individuell kompetens. En 
individs kunskap och färdigheter bildar spetsen, och styrs av de mindre synliga 
delarna i bergets botten som inkluderar social roll, egenskaper och motiv (Garavan & 
McGuire, 2001, s. 144-145).  
 
 
 

 
Figur 6. Isbergsmodellen (Bergenhenegouwen et al. 1996 s. 31) 

 
Bergenhenegouwen et al. (1996) går djupare in i illustrationen av begreppet 
kompetens som ett isberg, som vi kan se i figuren ovan. Den första nivån uppifrån av 
kompetens, den synliga nivån, berör individuella kunskaper och förmågor att utföra 
de tänkta uppgifterna som hör till arbetet på rätt sätt. Det kan kopplas till kognitiv 
kompetens som begrepp, vilket kan sammanfattas som förståelse och kunskap för en 
given uppgift (Le Deist & Winterton, 2005, s. 39). Detta kan läras genom 
yrkesinriktade utbildningar (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 30-31).  Isbergets 
andra nivå avser något som kallas mellanliggande färdigheter, eller allmän tillämpad 
yrkeskompetens. Dessa kompetenser handlar om kommunikativa färdigheter, 
allmänna tekniska och yrkesinriktade insikter samt kunskap om metoder lämpade för 
arbetets uppgifter, som ofta kräver individuell handledning och feedback att lära sig. 
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(Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 30-31). Enligt Le Deist & Winterton (2005, s. 39) 
tillhör färdigheter och allmän tillämpad yrkeskompetens så kallad funktionell 
kompetens, som är en viktig del för skapa sig en helhetssyn av begreppet kompetens. 
Den tredje nivån som används för att beskriva individuell kompetens berör 
värderingar, etikett och moral. Dessa värderingar och normer grundar sig i individens 
egna åsikter, insikter och tidigare erfarenheter. Dessa uttrycks av individen i form av 
en ”mentalitet” om syn på omvärlden, andra människor och kulturer. Mentaliteten 
påverkar individens professionella referensram som utgör en stor del av individens 
identitet. Den här typen av kompetens formas i en lång socialiseringsprocess och är 
svår att ändra (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 30-31).  Den fjärde och minst 
synliga nivån av den individuella kompetensstrukturen består av mer djupgående 
personliga egenskaper så som upplevt självbild, faktiska motiv, källa till entusiasm 
och ansträngningar. Även om dessa egenskaper är minst ”synliga” har de stor 
inverkan på hur en person agerar i specifika situationer (Bergenhenegouwen et al., 
1996, s. 31).  
 
Det är enklare för en organisation att påverka isbergets topp genom kurser och 
utbildningar än vad det är att påverka isbergets bas, vilket gör betydelsen för basen 
hos den anställde viktigare från organisationens sida. Detta beror till stor del på att 
individens möjlighet till inlärning då egenskaper högre upp i pyramiden är betydligt 
enklare att lära sig hantera (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 29-31; Garavan & 
McGuire, 2001, s. 144-145). Individens personliga egenskaper tillhörande isbergets 
grund, som självbild och entusiasm, är faktorer som vi anser i stor utsträckning har 
sitt ursprung i den informella kompetensen, med tanke på Halls (1990, s.52-53) och 
Antillas (1999, s. 51) resonemang om att detta är kunskap som i stor utsträckning är 
”medfödd” och ”omätbar”. Detta medan isbergets topp, kunskap och förmåga att 
utföra en given uppgift, definierar vi som formell kompetens (Antilla, 1999 s. 49-50).  
 
Isbergsmodellen saknar dock tydlig koppling till viktiga områden som lyfts fram av 
Le Deist & Winterton (2005, s. 39-40), nämligen meta-kompetens och social 
kompetens. Meta-kompetens beskrivs som förmågan att förvärva kompetens, samt att 
använda kompetens på ett effektivt sätt i många olika aspekter. Isbergsmodellen tar 
egentligen bara upp individens möjlighet till inlärning kopplat till de olika nivåerna, 
och inte som ett kompetensområde i sig. Social kompetens beskriver de som viljan 
och förmågan att uppleva och forma relationer, samt förmågan att integrera med andra 
människor på ett rationellt och naturligt sätt (Le Deist & Winterton, 2005, s. 38-40). 
Även om det i resonemanget kring isbergsmodellen framgår att hur en individ beter 
sig och kommunicerar med andra grundar sig i isbergets två nedre delar, alltså i mer 
grundläggande egenskaper som värderingar och självbild, så saknas en tydlig 
koppling till hur social kompetens påverkas och påverkar andra kompetensområden.  

5.8.2.3	  Social	  kompetens	  och	  emotionell	  kompetens	  
Vi anser att social kompetens och emotionell kompetens är andra definitioner av 
specifika kompetensområden som är värda att beröra ytterligare. En anledning är att 
tidigare forskning och studier kring kompetenser direkt kopplade till CSR- och 
hållbarhetsarbete lyfter fram social kompetens som en grundläggande förutsättning 
för att driva ett effektivt hållbarhetsarbete, som dessutom påverkar andra 
kompetensområden (Mills et al., 2011, s. 5-8: Net Impact, 2012b). En annan 
anledning till detta är att social kompetens är ett allt vanligare krav vid nyanställning 
vilket gör att ordet social kompetens har ökat att förekomma i arbetsplatsannonser 
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(Persson, 2003, s. 20-22). Social kompetens omfattar många personliga egenskaper, 
framförallt inom gruppaspekter och relationsaspekter. Enligt Persson (2003, s. 18) 
strävar arbetsgivare efter att anställa personer med god samarbetsförmåga och 
lagkänsla vilket gör det lättare att smälta in i gruppen. Vad gäller relationsaspekter 
innefattas främst förmågan att integreras på ett individuellt plan med sina kollegor. 
Lindmark och Önnevik (2011, s. 198) beskriver social kompetens som en förmåga att 
utveckla relationer genom att kunna kommunicera och samverka med andra samt 
handla med tanke och känsla.	  	  
  
Emotionell kompetens är ett begrepp som är nära besläktat med social kompetens. 
Daniel Goleman (2000) har i sin bok Känslans intelligens och arbetet delat in 
individuell kompetens i något han kallar tröskel- och stjärnkompetens. 
Tröskelkompetens avser den kompetens som behövs för att medarbetaren ska få sitt 
tilldelade arbete gjort, och vad detta innefattar beror på arbetets natur. 
Stjärnkompetens är den kompetens som medarbetaren besitter utöver 
tröskelkompetensen, och utgör det som särskiljer individer från varandra (Goleman, 
2000, s. 24-26). Goleman menar att stjärnkompetenser i de flesta fall rör sig om någon 
form av emotionell kompetens, vilket han delar upp i fem områden: självinsikt, 
självstyrning, motivation, empati och social förmåga (Goleman, 2000, s. 36-37). Det 
faktum att emotionell kompetens kan ha positiv påverkan på arbetsplatsers resultat har 
lett till att även intresset för forskning och kunskaper kring emotionell intelligens ökat 
(Farh et al., 2012, s. 890). Emotionell intelligens definieras av Meyer & Salovey 
(1990, s. 189) som ”förmågan att övervaka sina egna och andras känslor, att skilja 
mellan dem och använda informationen för att vägleda sina tankar och åtgärder”. 
Personer i ledande positioner med hög emotionell intelligens har lättare att känna 
igen, bedöma, förutsäga och hantera känslor på ett sätt som gör det möjligt att arbeta 
med och motivera andra gruppmedlemmar och medarbetare (Sadri, 2012, s. 537).  

5.8.2.4 Kompetens inom CSR 
Med tanke på vår frågeställning anser vi att det finns ett värde i att belysa forskning 
och teorier kring individuella kompetenser kopplade direkt till CSR och 
hållbarhetsarbete. Anledningen till det är främst att hitta mönster mellan teorier om 
individuella kompetenser generellt och teorier kopplade till vårt undersökta 
arbetsområde. Att arbeta med CSR på ett ansvarsfullt sätt ställer krav på beslut och 
värderingar i företagens alla processer. Det finns då ett behov av kompetenser inom 
organisationen som gör det möjligt för ett försvarbart beslutsfattande ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det påverkar både behovet utav organisatorisk kompetens och 
individuell kompetens, men i slutändan påverkas alla beslut utav den enskilde 
medarbetarens beteende (de Bruijn et al., 2005, s. 60-61).  Den enskilde individens 
kompetens är därför en del av den organisatoriska kompetensen som till stor del 
handlar om en förmåga att använda resurser, i kombination med processer i 
organisationen, på ett sätt som leder till önskvärda resultat. Kompetensförsörjning 
inom en organisation är därför ett viktigt verktyg för att utveckla sitt CSR-arbete, 
vilket gör att man behöver identifiera vilka kompetenser som behövs inom 
organisationen och vilka som behöver utvecklas (de Bruijn et al., 2005, s. 61-62).  
Kompetens inom hållbar problemlösning innebär enligt Mills et al (2011, s. 5) att ha 
kunskaper, färdigheter och attityder nödvändiga för ett framgångsrikt 
uppgiftsutförande och problemlösning med avseende till verkliga 
hållbarhetsutmaningar och möjligheter. De har i sin forskning sammanställt och 
undersökt tidigare forskning inom ämnet och delat in önskvärda kompetenser inom 
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hållbarhetsarbetet i fem olika kompetensområden som de menar behöver integreras på 
ett framgångsrikt sätt för att nå hållbara lösningar. Områdena är: systemtänkande 
kompetens, analytisk kompetens, normativ kompetens, strategisk kompetens och 
interpersonell kompetens (Mills et al., 2011, s. 5). Med systemtänkande kompetens 
innebär förmågan att förstå grund- och mellanliggande orsaker till komplexa 
hållbarhetsproblem och färdigheter att analysera dessa. Analytisk kompetens avser 
förmågan att tänka systematiskt om framtidens utmaningar för att bygga hållbarhets 
visioner. Detta bland annat genom användning av metoder som prognoser och 
simuleringsmodeller. Att ha normativ kompetens innebär att förstå begreppen rättvisa, 
social och ekologisk integritet och etik. Vidare är det viktigt att förstå hur betydelsen 
av begreppen varierar mellan och inom kulturer och intressenter samt hur de kan 
integreras för att bidra till att lösa hållbarhetsproblem. Ett exempel är att förstå hur 
begreppet rättvisa uppfattas inom olika kultur och hur uppfattningen kan påverka hur 
man upplever termen hållbarhet (Mills et al., 2011, s. 5-8). Strategisk kompetens är 
förmågan att göra insatser för att omsätta de övriga kompetenserna till åtgärder som 
skapar förändring. Det handlar helt enkelt om kompetenser för att ta i ut med 
hållbarhetsutmaningar genom metoder för utformning, testning, genomförande och 
utvärderingar av handlingsplaner. Interpersonell kompetens, även kallad social 
kompetens, handlar om förmågan att kommunicera, samarbeta och förhandla med 
intressenter för att underlätta hållbar problemlösning. Social kompetens är även en 
grundläggande ingrediens i de övriga kompetenserna (Mills et al., 2011, s. 5-8).  
 
Det finns även åsikter att det är svårt att identifiera specifik CSR-kompetens (de 
Bruijn et al., 2005, s. 62). de Bruijn et al. (2005, s. 78) har istället identifierat 
processer inom CSR som är viktiga för ett företag att jobba med och kopplat dessa till 
vad de anser vara viktiga organisatoriska kompetenser. De har identifierad process-
baserade kompetenser som de i sin tur menar kan kopplas till individuella egenskaper 
och kompetenser lämpliga för att hantera processerna (de Bruijn et al., 2005, s. 62). 
De identifierade processerna kallas samrådsprocessen, motiveringsprocess och 
utvärderingsprocess. Samrådsprocessen handlar om att balansera organisationens 
identitet och värdegrund med förväntningar på organisationen från alla typer av 
intressenter. Då är det viktigt att det finns kompetens inom organisationen som gör att 
det kan föras en intressentdialog för att diskutera roller och ansvar bland alla 
inblandade. Personer med god kommunikativ och social förmåga är då viktigt.  
Motiveringsprocessen handlar om val och handlingar i en organisation i relation till 
olika ansvarsområden. Det är då viktigt att integrera värden kopplade till hållbarhet 
och göra CSR-strategin relevant i hela värdekedjan. I utvärderingsprocessen är det 
viktigt att utvärdera de två övriga processerna och då är det viktigt med kompetenser i 
organisationen för att utvärdera och bedöma ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kriterier kopplade till verksamhetens alla processer (de Bruijn et al., 2005, s. 78).  
 
En studie från Net Impact (2012b) där man undersökt och tagit fram de egenskaper 
som behövs för ett lyckat CSR-arbete ger stöd åt många punkter som redovisats av 
Mills et al. (2011) och de Bruijn et al. (2005). Samarbetsvänlighet, engagerad, 
strategisk samt, god kommunikatör som några egenskaper som enligt Net Impact ger 
goda förutsättningar för ett lyckat CSR-arbete. Dessa egenskaper är inte bara kopplat 
till personer med direkt CSR anknytning, utan till alla i en organisation. Nämnda 
egenskaper kommer att täcka ett stort kompetensområde och det är viktigt att de 
anställda har de egenskaper som behövs för att driva företagets CSR och 
hållbarhetsarbete framåt (Net Impact, 2012b).  
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5.9	  Teoretisk	  sammanfattning	  
Nedan följer en sammanfattning av vår ovan presenterade teoretiska referensram. 
Syftet med sammanfattningen är att förtydliga för läsaren hur vi anser valda teorier 
hänger ihop och kan kopplas till vår problemformulering.  
 
 
 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	  

	  
Figur 7. Egen sammanfattande teoretisk modell 
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Då vi ämnar undersöka hur banksektorn förbereder sig för att möta sina upplevda 
hållbarhetsutmaningar och vilka individuella kompetenser som efterfrågas har vi i vår 
teoretiska referensram belyst de teorier och forskning som vi anser nödvändiga för vår 
empiriska studie. Vi har utvecklat en modell, figur nr 7, där vi sammanlänkat vår 
belysta forskning och teori för att visa hur vi anser att de hänger ihop med varandra.  
Företagets upplevda hållbarhetsutmaningar (i vårt fall bankernas) är en del av 
samhällets hållbarhetsutmaningar, och påverkas av den generella debatten som berör 
hållbarhet (Wilhelmsson & Döös, 2002, s. 6ff). Hur företagen ser på sitt ansvar 
gentemot en samhället och en hållbar utveckling påverkar hur företagen väljer strategi 
för att implementera CSR i verksamheten (Weber, 2008, s. 247; Borglund et al., 2012, 
s. 13; Grafström et al., 2008, s. 33). Hur företagen upplever att de behöver arbeta med 
CSR i organisationen kommer i sin tur påverka hur arbetsuppgifter inom 
organisationen utvecklas och fördelas. Personalens förmåga att utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter är beroende av personens kombinerade kompetenser och erfarenheter, 
vilket gör att de är en viktig del för att företagets arbete ska lyckas (Barney, 1991, s. 
101; Edvinsson & Malone, 1998, s. 55-57). Dessa individuella kompetenser kan 
företagen sedan komma att utnyttja i sitt CSR-arbete, som är ett verktyg för företagen, 
för att möta dagens hållbarhetsutmaningar och vinna omvärldens förtroende 
(Jutterström & Norberg 2011, s. 12-14). Förhållanden gäller även de omvända: rätt 
typ av kompetens är en förutsättning för ett hållbarhetsarbete som gör det möjligt att 
bemöta de upplevda hållbarhetsutmaningarna. Förhållanden mellan utmaning, lösning 
och kompetens visas av de övre pilarna i modellen. 
 
 
Vilka kompetenser som behövs, och behöver utvecklas, inom en organisations 
hållbarhetsarbete är en viktig del för organisationer att identifiera för att lyckas med 
en effektiv kompetensförsörjning (de Bruijn et al., 2005, s. 61-62). I modellen är 
individens kompetens en viktig del som behövs i företagets CSR-arbete för att bemöta 
företagets hållbarhetsutmaningar, och en central del för oss att beröra för att svara på 
vår frågeställning.  Vi har med hänsyn till Halls (1990, s. 52-53) och Antillas (1999, s. 
51) resonemang delat upp den individuella kompetensen i formell och informell 
kompetens. Inom den informella kompetensen ingår det som Mills et al. (2011, s. 5-8) 
kallar normativ kompetens samt de grundläggande personliga egenskaperna, där 
emotionell kompetens är en viktig del (Goleman, 2000, s. 36-37). Vi anser att det kan 
liknas med vad Bergenhenegouwen et al. (1996, s. 31) menar är grunden i den 
individuella kompetensstrukturen, de två nedersta nivåerna i isbergsmodellen. Med 
normativ kompetens menar Mills et al. (2011, s. 5-8) förståelse för begreppen rättvisa, 
integritet och etik, alltså hur något bör vara. Vi anser att det har starka kopplingar till 
den nivå av kompetens som Bergenhengouwen et al. (1996, s. 30-31) kallar 
”värderingar, etikett och moral”. Den normativa kompetensen handlar alltså i vår 
modell om individens referensram om vad som är rätt och fel. Den minst synliga 
nivån av den individuella kompetensstrukturen består av mer djupgående personliga 
egenskaper så som upplevt självbild, faktiska motiv, källa till entusiasm och 
ansträngningar (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 31). De två kompetensområdena 
tillsammans utgör de två nedersta nivåerna i det isberg som Bergenhenegouwen et al. 
(1996) utformat. Dessa egenskaper är svårare för en individ att utveckla och är därför 
mindre ”synlig” men har en stor inverkan på hur en individ agerar, främst vid 
interaktion och kommunikation med andra (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 31), 
vilket gör att de ligger i grund för den interpersonella kompetensen (Mills et al., 2011, 
s. 5-8; Le Deist & Winterton, 2005, s. 38-40).  
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De två övre delarna av isberget beskriver Bergenhenegouwen et al. (1996, s. 31) som 
förmåga och färdigheter att utföra en given uppgift samt allmän tillämpad 
yrkeskompetens och är mer synliga i det dagliga arbetet jämfört med isbergets grund. 
Le Deist & Winterton (2005, s. 39) lyfter även fram dessa kompetensområden och 
kallar de kognitiv kompetens (förståelse och kunskap för en given uppgift) samt 
funktionell kompetens (allmän tillämpad yrkeskompetens), vilka de anser är viktiga 
för att skapa en helhetssyn av begreppet kompetens. Vidare belyser Mills et al. (2011, 
s. 5) vikten av att besitta förmågan att göra insatser för att omsätta de övriga 
kompetenserna till åtgärder som skapar förändring, vilket vi tolkar som förmågan att 
utföra den uppgift man är tilldelad. Mills et al. (2011, s. 5) lyfter även fram 
systemtänkande och analytisk kompetens som en viktig del av en individens 
kompetensområde vad gäller hållbarhetsarbete och vi anser att det där finns stark 
koppling till vad som kallas allmänt tillämpad yrkeskompetens. Förmågan att 
utvärdera och bedöma ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier kopplade till 
verksamhetens alla processer är en viktig del av individens kompetensområde (de 
Bruijn et al, 2005, s. 78). Vi är av den uppfattningen att det är svårt att skilja på 
”förmåga och färdigheter att utföra en given uppgift” och den ”allmänna tillämpade 
yrkeskompetensen” då de är stark sammanlänkade. Vi anser att förmågan att utföra 
och förstå en uppgift grundar sig i den kunskap man genererat genom utbildning och 
yrkesutövning. Vi har integrerat de två nivåerna och kallar den ”specifik 
yrkeskompetens” i vår sammanfattande modell. Vi tolkar den specifika 
yrkeskompetensen som tillhörande den formella kompetensen (Antilla, 1999, s. 49–
50) vilken är lättare för en individ att utveckla. Bergenhenegouwen et al. (1996, s. 31) 
menar också att egenskaper tillhörande den övre nivån av isbergsmodellen är lättare 
för en individ att utveckla. 
 
Den interpersonella kompetensen, som till stor del handlar om kommunikation och 
samarbete, är en förutsättning enligt Mills et al. (2011, s. 5-8) för att integrerar den 
formella kompetensen i organisationen.  Studien från Net Impact (2012b) anser vi ger 
stöd åt detta då de förespråkar individuella egenskaper som ”samarbetsvillig” och 
”god kommunikatör” för att lyckas i sitt CSR-arbete. Förmågan att balansera 
organisationens intresse med förväntningar från övriga intressenter handlar till stor 
del om god kommunikation (de Bruijn et al., 2005, s. 78). 
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6.	  Förstudie	  

I detta kapitel kommer vi att presentera banksektorns uppfattade 
hållbarhetsutmaningar utifrån sin hållbarhetsrapportering. Vi har tidigare i 
teorikapitlet beskrivit vad GRI är, som ligger till grund för bankernas 
hållbarhetsredovisningar, och det är de fyra svenska ”storbankernas” 
hållbarhetsredovisningar som är grunden till resultatet i vår förstudie. Vi kommer att 
belysa vilka områden som vi har identifierat som viktiga, tabell 1-4, ur ett 
branschperspektiv.  

6.1	  Förstudiens	  utförande	  
Utifrån att vi studerat de fyra storbankernas hållbarhetsrapporter (Handelsbanken 
2012; Nordea, 2012; SEB, 2012; Swedbank, 2012) så fann vi, och har sammanställt, 
de områden som banksektorn rapporterar mest frekvent idag (Appendix 1). Vi har valt 
att dela in de identifierade utmaningarna i fyra olika områden: ekonomiska aspekter, 
miljöaspekter, sociala aspekter samt aspekter specifika för den finansiella sektorn. 
Vad respektive område innebär och vilka aspekter som banken bör ta hänsyn till för 
att bidra till hållbarutveckling är taget från Sustainability Reporting Guidelines (SRG, 
2011b), som är de riktlinjer för rapportering utformade av GRI som bankerna följer. 
	  
6.2	  Resultat	  
	  

Tabell 1 Ekonomisk prestanda. SRG (2011b) 

Under det ekonomiska området ser banksektorn en speciell utmaning när det gäller 
ekonomisk prestanda. Ekonomisk prestanda innebär hur banksektorn påverkar de 
ekonomiska villkoren för dess intressenter både lokalt, nationellt och globalt. Även 
hur bankernas finansiella beslut påverkar de risker och möjligheter gällande det 
globala klimatet. Något som även ses som en utmaning är samhällsinvesteringar, 
vinstdistribution, samt ersättning till anställda. I bankernas hållbarhetsredovisningar 
presenteras hur stor del av sin vinst som direkt fördelas till sina aktieägare, avsättning 
för pension samt hur stor del av årets resultat som återinvesteras i banken. Swedbank 
presenterar exempelvis i sin hållbarhetsrapport vilka typer av samhällsprojekt de är 
delaktiga i (Swedbank, 2012). Dessa aspekter påverkar i sin tur dess hur bankens 
intressenter uppfattar företaget.  En annan rapporterad aspekt är hur stort det 
finansiella stödet är från regeringen i jämförelse hur mycket skatt banken betalar i 
gengäld. Detta för att skapa en balans i transaktionerna mellan banken och regeringen.   

 

 

Ekonomisk prestanda 
- Hur intäkter, kostnader, vinst och ersättning till anställda distribueras 
- Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens 
aktiviteter på grund av klimatförändringar. 
- Omfattningen av organisationens förmånsbestämda skyldigheter. 
- Finansiellt stöd från regeringen 
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Tabell 2. Miljöfaktorer SRG (2011b) 

Det andra området, miljö, är hur banksektorn påverkar naturen och ekosystemet, 
exempelvis luft, vatten och mark. Banksektorn ser utmaningar gällande vilket 
material man använder sig av och om det är återvinningsbart. Detta kan vara 
interiören på det lokala kontoret eller vilken typ av pappersark som används vid 
utskrifter. Bankernas hållbarhetsredovisningar innehåller tabeller kring just hur stor 
årets totala pappersförbrukning har varit, hur stor del av den förbrukningen som 
utgjorts av miljömärkt papper, årets totala vattenförbrukning samt hur mycket avfall 
som återvunnits. Energianvändning är ett annat fokusområde där utmaningarna är att 
minska energianvändningen och använda energin på ett mer hållbart och smart sätt, 
bland annat genom att öka andelen av förnyelsebar energi. Gemensamt för dem alla är 
att de presenterar mål för hur mycket de ska minska sina utsläpp av växthusgaser 
kommande år. Även vilket färdmedel de väljer att använda vid exempelvis 
tjänsteresor är en utmaning gällande miljö. Alla banker framför att de i största möjliga 
mån väljer tåg som transportmedel, före bil och flyg som har större miljöpåverkan, 
när de ska åka på tjänsteresor. En utmaning är även hur bankens produkter och 
tjänster påverkar miljön.  

	   	  

Miljöfaktorer 
- Använt material  
Energi 
- Indirekt energianvändning  
- Energieffektiva eller förnybara produkter och tjänster  
Utsläpp och avfall 
- Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 
- Andra indirekta utsläpp av växthusgaser 
- Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser samt uppnådd minskning. 
- Total vikt av avfall och hur detta har hanterats 
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Tabell 3. Sociala faktorer SRG (2011b) 

 
Det tredje utmaningsområdet berör de sociala aspekterna. De sociala utmaningarna 
består av vilka konsekvenser som organisationen har på det sociala samhället där de 
verkar. Banksektorn ser en utmaning där kring hur deras produkter och tjänster bör 
utvecklas för att ha en positiv inverkan på det sociala samhället. Samtliga undersökta 
banker lyfter fram och presenterar statistik över hur många av sina kunder som 
använder internetbank och mobilbank. Att bekämpa av korruption ser banksektorn 
som viktigt då anställda utbildas mot detta samt att banksektorn vidtar åtgärder för att 
minska korruptionen i länderna de är verksamma i. Alla banker har särskilda 
avdelningar som arbetar med att bekämpa korruption vilket är en av riktlinjerna i 
Global Compact (FN Global Compact, 2013). Bankernas investeringar har en indirekt 
påverkan på mänskliga rättigheter vilket gör att specifika avtal vid utlåning till företag 
kan reducera detta. Bankernas hållbarhetsrapporter lyfter även fram hur bankens 
inköpsrutiner påverkar de mänskliga rättigheterna. 

En del som även berörs under det sociala området är personalen, och där presenterar 
bankerna i sina hållbarhetsredovisningar bland annat mångfald, anställningsformer 
och möjligheten till intern utbildning. Här presenterar de könsfördelning på 

Sociala faktorer 
Anställning 
- Antal anställda, tjänster, region och könsfördelning 
- Personalomsättning gällande åldersgrupp, kön, och region 
- Relationer anställda/ledning 
- Personal med kollektivavtal 
- Personalens varseltid och om det är specificerat i kollektivavtal 
Hälsa & säkerhet 
- Arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro relaterat till 

region samt kön. 
Utbildning 
- Anställda som får regelbunden möjlighet till utbildning relaterat till kön 
Mångfald och jämställdhet 
- Uppdelning i styrelse och anställda per kön, åldersgrupp samt mångfald 
Mänskliga rättigheter 
- Investeringsavtal med klausuler innehållande mänskliga rättigheter 
Samhällsansvar 
Korruption 
- Anställda utbildade inom anti-korruption 
- Åtgärder vidtagits mot korruption. 
Offentlig policy 
- Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser 
Produktansvar 
- Märkning av produkt & service 
- Produkter och tjänster som krävs enligt rutinerna och som berörs av dessa krav. 
- Rutiner för kundnöjdhet samt kundundersökningar. 
Marknadskommunikation 
- Hur hanteras lagar och standarder för marknadskommunikation 
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arbetsplatsen och detta i förhållande till yrkestitel. Även ålder- och könsfördelning i 
bankens styrelse finns rapporterad. Vilka politiska åtaganden banken gör rapporteras 
där avgörande är hur delaktiga banken är i de politiska beslutsprocesserna. 

 

Finansiell sektor-tillägg 
Hållbarhetsstyrning 
- Policy gällande affärsområdets miljömässiga och sociala komponenter 
- Bedömning av miljömässiga och sociala risker i affärsområden 
- Processer för övervakning kunders genomförande och efterlevnad efter bankens 
miljömässiga och sociala krav  
- Interaktioner med intressenter gällande miljömässiga och sociala risker och 
möjligheter 
Aktivt ägande 
- De företag i bankens portfölj som  har integrerats i miljö-och sociala frågor 
- Andel av företag som omfattas av positiv och negativ miljögranskning 
Produktansvar 
- Initiativ för att förbättra finansiell information för mottagaren 

Tabell 4. Tillägg för finansiell sektor SRG (2011b) 

Förutom de tre grundläggande områdena ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter så har GRI tagit fram kompletterande riktlinjer för olika branscher. De 
innehåller information som berör företag och organisationer i den specifika branschen 
i större utsträckning än de i andra branscher och områden som de har större påverkan 
inom. Bankerna följer tillägget för den finansiella servicesektorn och vi har identifierat 
olika områden som bankerna anser vara mer relevant för just deras verksamhet, vilka 
är: hållbarhetsstyrning, aktivt ägande och produktansvar. Vad gäller 
hållbarhetsstyrning så lyfter bankerna fram och rapporterar riktlinjer för miljö- och 
sociala faktorer i affärsområdena, processer för att utvärdera, granska dessa samt 
identifiera möjligheter och risker inom miljö- och sociala aspekter. Viktigt är också att 
integrera kunder, investeringar och affärspartners i dessa processer. Alla fyra banker är 
eniga om att hållbarhet måste integreras ytterligare i alla verksamhetens processer för 
att det ska få genomslag i samhället. Vad gäller aktivt ägande rapporterar bankerna hur 
stort antal av bolagen i sin egen portfölj som har integrera miljö och sociala frågor i 
sin verksamhet. Alla banker beskriver att de har egna experter för att göra sådana 
hållbarhetsanalyser av sina nuvarande och potentiella investeringar. Handelsbanken 
exempelvis beskriver en policy rörande hur de ska rösta, i de bolag de är aktiva inom, 
sett ur sociala och miljömässiga aspekter samt vilka konsekvenser sitt handlande 
bidrar med (Handelsbanken 2013b). En annan viktig aspekt är bankernas initiativ, 
gällande produkter och tjänster samt utbildning, att förbättra ekonomiskt hållbar 
kunskap inom intressentgrupper där detta är nödvändigt. Alla banker har idag telefon- 
och internetbank vilket gör att bankernas kunder på fler och lättare sätt kan ha tillgång 
till bättre finansiell information. 
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6.3	  Sammanfattande	  modell	  
Utifrån det som beskrivits ovan har vi nedan tagit fram en sammanfattande modell 
över banksektorns fokusområden gällande deras hållbarhetsarbete utifrån deras GRI-
rapportering. Vi har identifierat att de tre huvudområdena, ekonomiskt, socialt och 
miljö, har både direkt samt indirekt påverkan på samhället. Vi har i vår modell 
sammanfogat tillägget för finansiell sektor med de andra tre huvudområdena. Både 
hållbarhetsstyrning och aktivt ägande påverkar de tre huvudområdena. 
 
 
 

	  
 

Figur 8. Banksektorns fokusområden 
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7.	  Empirisk	  data	  
Under detta kapitel presenterar vi vår empiriska data från vår kvalitativa 
huvudstudie. Varje respondents uppfattning av termen hållbarhet presenteras först 
följt av hur respondenten uppfattar bankernas hållbarhetsutmaningar och dess 
hållbarhetsarbete samt efterfrågan på individuell kompetens. Vi har valt att 
presentera varje respondent för sig för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna 
identifiera vem av respondenterna som sagt vad. Ett undantag gjordes, Cecilia 
Widebäck-West och Jonas Solehav, då de hade som krav att vi skulle presentera dem 
tillsammans.  
 
7.1	  Amanda	  Jackson	  
Amanda Jackson har jobbat i Swedbank i snart tio år. Hon har affärsbakgrund och har 
jobbat inom enheter som finansiell rådgivare inom fond och aktier. Hon har jobbat 
dedikerat med frågor inom hållbarhet nu i sex år. 
  
7.1.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  
Amanda väljer att se termen hållbarhet som tre huvudområden: ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt. För att tillgodose hållbar utveckling kopplat till de tre 
huvudområdena så är det även viktigt att jobba med den indirekta påverkan genom 
krediter, investeringar och inköp. Hon menar att banksektorn kan ses som navet i det 
finansiella systemet som är blodomloppet i samhället. Utifrån detta menar Amanda att 
banken har goda möjligheter att ställa krav på sina intressenter att också ta sitt ansvar.  
 
De största utmaningarna för en bank idag är den egna och/eller kunders exponering 
mot högriskländer (tex. länder med hög korruption eller politiska risker, kränkningar 
av mänskliga rättigheter). Banken är en del av samhället varför utmaningar och 
möjligheter i samhället blir utmaningar för banken. Som finansiell aktör är frågor som 
penningtvätt, korruption, sund och hållbar finansiell situation för privatpersoner och 
företag, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration etc. alla relevanta 
frågeställningar.  
 
Amanda menar att utveckling är i ständig förändring. Hon tror att de största 
utmaningarna i framtiden kommer vara investeringars, betalningars och krediters 
påverkan på människa och miljö. Hon utvecklar sitt resonemang och nämner att 
utmaningar kommer att vara inom handel med råvaror, finansiering av och 
investeringar i vapenindustrin, hur klimatförändringar kan påverka människors 
rättigheter, barns rättigheter, inkluderande bankverksamhet, skatter och skatteflykt, 
korruption och kopplingen mellan mänskliga rättigheter samt korruption. Amanda tror 
också att trycket från kunder kommer att öka på hur bankerna jobbar med 
hållbarhetsfrågor, och då är det viktigt att medarbetarna vet hur banken jobbar och 
kan ge svar på kundens motfrågor.  
 
7.1.2	  Hållbarhetsarbete	  
För att möta dessa framtida hållbarhetsutmaningar anser Amanda att de behöver på ett 
bättre sätt integrera hållbarhet i affären med kunden, inkludera den vid kreditbeslut 
och vid de inköp samt investeringar som Swedbank gör. Givetvis är filantropiska 
åtaganden något som kan ge samhället vinning men man behöver också arbeta med 
integrering av hållbarhetshänsyn i sin kärnverksamhet. Amanda ser även en utmaning 



	   51	  

i hur banken kan verka som en utbildande kraft när det gäller att skapa kunskap hos 
kunden om privatekonomi samt bankverksamhet och bankens produkter. 
 
Amanda berättar att Swedbank har gått igenom en resa vad gäller hållbarhetsarbete. 
”Det är en kunskapsresa!” säger Amanda. Idag har Swedbank ungefär 15 medarbetare 
som jobbar dedikerat med hållbarhetsfrågor. Swedbank har en medarbetare i 
respektive land i Baltikum (Lettland, Estland och Litauen) som jobbar 
hållbarhetsfrågor. Amanda berättar vidare att de håller på att utveckla en obligatorisk 
hållbarhetsutbildning på fem olika språk. Det är viktigt att dessa utbildningar är 
knutna till den dagliga bankverksamheten för att medarbetarna ska förstå deras 
vinning i arbetet. Hon menar att det är en ständig balans att trycka på med en lagom 
mängd information till dessa personer, då de har så mycket annat att göra, så att de i 
inte istället ser dessa frågor som något jobbigt. Hon poängterar dock att det är viktigt 
och att de jobbar på att förbättra detta. 
 
Ett exempel på hur Swedbank idag jobbar med hållbarhetsfrågor berättar Amanda att 
de har ett samarbete med arbetsförmedlingen, ”Unga jobb” och ”Äntligen jobb”. Där 
erbjuder de praktikplatser på Swedbank samt även hos sina kunder till ungdomar utan 
jobb. Förutom det samarbetar Swedbank med 71 stycken organisationer genom 
bankens ideella fonder. Ett annat exempel är att Swedbank också genomfört 
intressentdialoger med en stor mängd andra aktörer bland annat 
människorättsorganisationer. 
 
7.1.3	  Individuell	  kompetens	  
Amanda betonar att det är viktigt som individ att man klarar av att vara både aktivist 
och diplomat i sitt arbete. Man måste ha en balans mellan hur man driver sitt 
hållbarhetsarbete framåt och hur man på ett bra och lämpligt sätt kommunicerar och 
integrerar med andra i organisationen. Man måste visa på förståelse för att till 
exempel kontorschefer har mycket annat att göra men vara tydlig med att dessa frågor 
är viktiga. I övrigt anser Amanda att man bör ha ett engagemang även när det är 
motvind, förmåga att se bankens kopplingar till samhället och förmåga att se ta till sig 
information. Viktigt är också att man kan har goda kunskaper om bankverksamheten. 
 
Amanda tror att de informella och formella kunskaperna har lika stor betydelse när 
man arbetar med hållbarhetsfrågor. Det är viktigt för medarbetaren att besitta sak-
kompetens inom sitt affärsområde och hur hållbarhet påverkar banken och samhället. 
Det är även viktigt att ha de informella kompentenserna som god kommunikativ 
förmåga och andra personliga egenskaper.  
 
Gällande rekrytering av personal har Swedbank ingen specifikt mall med frågor kring 
hur den potentiella medarbetaren ser på hållbarhetsfrågor. Amanda menar istället att 
det är det omvända och att de som söker ett arbete i Swedbank har ett eget intresse att 
arbeta med hållbarhetsfrågor. Amanda menar att dessa frågor rimligen kommer att bli 
av större vikt för att locka till sig talangfull personal till organisationen. 
 
Amanda menar att det är viktigt att alla medarbetare integreras i bankens 
hållbarhetsarbete. Hon menare vidare att det är viktigt att cheferna på de olika 
affärsområdena besitter tillräcklig kompetens för att kunna föra det vidare till sina 
medarbetare. Vidare är det viktigt att banken har en expert gällande sakfrågor för att 
exempelvis företagsrådgivare har en person att vända sig till. I framtiden ser Amanda 
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gärna att rådgivare kan ha nytta av hållbarhetsbroschyrer som de kan visa för 
kunderna där de kan, på ett enkelt sätt, läsa mer om hur Swedbank jobbar mot ett 
hållbart samhälle.  
 
7.2	  Camilla	  Robinson-‐	  Seippel	  
Camilla är idag ansvarig för Public Affairs på Swedbank sedan tre år tillbaka, och där 
jobbar Camilla med hållbarhet, samhällsfrågor och externa relationer. Camilla har 20 
års erfarenhet från finansmarknaden och jobbat som bland annat finansanalytiker och 
VD för Banco fonder. 
 
7.2.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  
”Hållbarhet kan delas in tre olika block: finansiell, social och ekologisk hållbarhet”, 
säger Camilla. Med finansiell hållbarhet menar Camilla att banken ska vara lönsam 
och kunna betala utdelning till dess aktieägarna. Social hållbarhet innehåller aspekter 
såsom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Camilla menar även att 
hållbara medarbetare och nöjda kunder hör till den sociala hållbarheten. Den 
ekologiska hållbarheten innehåller bland annat frågor berör klimat och miljöpåverkan.  
Camilla menar på att samhället är plattformen för bankens verksamhet. Alla företag 
och människor som är kunder på Swedbank är grunden för deras intäkter, menar 
Camilla. Om samhällets utveckling sker på ett hållbart sätt så är förutsättningarna för 
att bedriva en hållbar och lönsam bankverksamhet goda. Camilla anser att oberoende 
på om man är ett producerande- eller ett tjänsteföretag, har liten eller stor verksamhet, 
så har företaget ett eget ansvar gentemot samhället. ”Det som skiljer en banks 
verksamhet är att en bank är navet i samhället genom att banken styr hur krediterna i 
samhället ska fördelas. En bank har en exponering mot alla branscher och många 
hundra tusen företag – stora som små.  Det är så en banks affärsmodell ser ut!, säger 
Camilla. Ett exempel på en samhällsfråga som är viktig för Swedbank och där 
Swedbank valt att engagera sig är ungdomsarbetslöshet. Sett ur ett affärsperspektiv är 
detta viktigt därför att det är deras potentiella kunder som inte kommer in på 
arbetsmarknaden, inte har någon inkomst och då kan spara eller låna till sin första bil 
eller bostad, menar Camilla.  
 
Camilla tror en framtida utmaning är att utbilda sina egna medarbetare kring vad 
hållbarhet innebär. ”Det räcker inte med att ha specifik kompetens gällande 
hållbarhet utan som medarbetare måste du kunna applicera detta i din vardag och i 
den dagliga affären”, säger Camilla och menar vidare att utmaningen ligger i att 
kunna integrera hållbarhet i alla dagliga processer i bankens verksamhet. Oavsett om 
det gäller kreditgivning, en företagsinvestering eller en affär med en privatkund på 
lokal nivå så skall hållbarhetsaspekten finns där. Hon poängterar dock att det är 
viktigt att ha specifik kompentens inom hållbarhet i en organisation. Detta för att de 
övriga medarbetarna ska kunna ta kontakt med den sakkunnige och rådfråga denne i 
en affärssituation eller affärsbeslut. 
 
7.2.2	  Hållbarhetsarbete	  
Swedbanks medarbetare, som arbetar med hållbarhet, är de som skall driva 
hållbarhetsfrågan och integrera den i övriga organisationen. Camilla berättar att 
Swedbank inte jobbar med CSR utan de väljer att använda sig av begreppet 
”sustainable banking” för att beskriva hållbarhetsarbetet inom Swedbank. Detta därför 
att Swedbank vill betona att dess hållbarhetsarbete ska finnas med i varje 
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beslutsprocess och därför blir termen CSR missvisande, enligt Camilla. CSR har 
historiskt handlat om sponsring av ideella organisationer eller projekt som drivs av 
någon annan än företaget som sponsrar, menar Camilla. 
 
”Det viktiga är att vinkla hållbarhet gentemot vilken arbetsuppgift medarbetaren 
har”, säger Camilla. Hon menar att inom kapitalförvaltning har Swedbank ett team på 
sju personer som jobbar med att analysera företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På 
kreditavdelning arbetar man efter att ta fram vad som Swedbank accepterar och inte 
accepterar hos ett företag vid utlåning. Alla företagsrådgivare jobbar sedan efter 
denna kreditmall.  Swedbank vill med sin hållbarhetsredovisning att alla Swedbanks 
medarbetare ska kunna ta del av dem och på så vis kunna förankra hållbarhet i den 
dagliga affären, berättar Camilla. Via den interna hemsidan så kommuniceras 
hållbarhet löpande men det kan vara svårt att nå ända fram till den lokala 
medarbetaren, menar Camilla. ”För att motverka detta har vi utvecklat en 
läroplattform, med hållbarhet som huvudfokus, på fem olika språk som ska vara klar 
till hösten”, säger Camilla.  
 
Gällande rekrytering av personal menar Camilla att: ”Om Swedbank ska kunna 
maximera sin vinst så måste vi spegla samhället”. Detta i form av olika utbildningar, 
kulturer och språk. berättar Camilla. Genom att ha en mångfald på arbetsplatsen kan 
vi lättare bygga relationer med alla typer av kunder då vi kan förstå kunden oavsett 
vilket land eller språk de talar.  Hon tror också att i framtiden kommer trycket från 
nya medarbetare att öka gällande de arbetar med dessa viktiga frågor. Människor vill 
vara delaktiga i bolag som tar sitt ansvar gentemot omvärlden och på så vis kunna 
vara stolt över sin arbetsgivare, anser Camilla.  
 
Camilla anser att bankens intressenter har en hög påverkan på deras hållbarhetsarbete 
och deras kunder samt medarbete är de centrala intressenterna de har på såväl kort 
som långsikt. Camilla berättar att Swedbank arbetar mycket med att integrera alla 
intressenter i dess dagliga verksamhet och ett exempel på detta är att kommer 
Swedbank i maj månad hålla i en konferens i Linköping där de samlar 600 personer 
från olika intressentgrupper under tre dagar. Camilla tror att i framtiden kommer de 
som jobbar dedikerat med hållbarhet att minska men banken kommer fortfarande 
behöva specialister då de olika hållbarhetsfrågorna hela tiden blir mer och mer 
komplicerade.  
 
7.2.3	  Individuell	  kompetens	  
”Att ha förståelse för affärsverksamheten är det viktiga och centrala”, säger Camilla 
och utvecklar detta att om man inte har förståelse för affären kommer hållbarhet inte 
integreras i hela organisationen. Camilla tror att framgång skapas genom att ha 
specifik kompentens i organisationen gällande hållbarhet och sedan delegerar och 
bidrar med den till andra delar i verksamheten. Gällande företagsrådgivning så är det 
viktigt att förstå företagets specifika bransch samt verksamhet och på vis skapa en 
relation med kunden, där hållbarhet är en del av detta, berättar Camilla. 
 
Camilla anser även att informella kompetenser som ledaregenskaper är viktiga för att 
man ska kunna göra sig hörd kring dessa frågor. Det är även viktigt att kunna driva 
förändringsprocesser och ha social kompetens. Camilla berättar att Swedbanks 
hållarbetsteam består av projektledaregenskaper, affärstänkande, miljökunskaper, 
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kunskaper kring sociala frågor och finansiella kompetenser. Att ha olika kunskaper 
och kompetenser i en grupp anser Camilla är viktigt för att nå framgång. 
 
7.3	  Cecilia	  Widebäck-‐West	  och	  Jonas	  Solehav	  
Cecilia är hållbarhetschef på SEB sedan tre år tillbaka. Hon har jobbat snart 27 år 
inom SEB-koncernen med olika uppgifter. Innan hon började jobba dedikerat med 
hållbarhetsfrågor så har hon bland annat jobbat som kundansvarig på företagssidan.  
Jonas har sedan tre år tillbaka jobbat som miljöchef på SEB. De senaste tio åren har 
Jonas jobbat inom finansbranschen med miljö och sociala frågor. Han har även 
tidigare jobbat inom industrin och som miljökonsult. 
 
7.3.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  	  
För Cecilia och Jonas är begreppet hållbarhet stort men samtidigt enkelt. Hållbarhet är 
att se långsiktigt på sina beslut och vilka konsekvenser det kan få i framtiden. 
”Hållbarhet är även att vi tar ansvar för vårt agerande samt att vi väger in risker och 
möjligheter i vårt beslutsfattande” säger Cecilia. De påpekar att det är viktigt att väga 
in de sociala och miljömässiga aspekterna. SEBs produktutbud ska vara transparant 
och att det faktum att kunderna förstår dem är en del av hållbarhet, menar Cecilia och 
Jonas.  
 
Cecilia och Jonas anser att det finns stora miljömässiga utmaningar och de ökade 
sociala obalanserna i samhället påverkar oss alla. SEB vill möta detta genom att stötta 
entreprenörskap då det är en viktig faktor för ett välmående samhälle. Cecilia och 
Jonas påpekar att bankerna har en utmaning gällande integrationen i samhället då 
SEB har alla typer av kundsegment. SEB skall finnas där och hjälpa de som kommer 
till Sverige liksom de som redan är etablerade i samhället. Utbildning av kund är 
också något som berör banksektorn genom att förklara hur banksystemet är uppbyggt 
samt hur produkterna fungerar.  
 
Cecilia och Jonas menar att en banks ansvar inte särskiljer sig nämnvärt gentemot 
andra branscher då alla företag behöver bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. 
Det som kan särskilja banksektorn är att bankerna är beroendet av förtroende. SEB:s 
stora påverkan är vilka produkter de erbjuder, menar Cecilia och Jonas. Den indirekta 
påverkan på hållbarhetsaspekter särskiljer sig även då SEB som bank har möjlighet att 
avgöra vilka företag de finansierar och vilka de investerar i. 

Cecilia och Jonas påpekar att den stora utmaningen är att alla i samhället behöver vara 
mer resurseffektivt. Genom att uppmuntra till nyföretagande så kan nya innovationer 
tas fram för att öka resurseffektiviteten. ”Dock kan vi inte isolera miljömässig eller 
social utveckling utan den samverkar med den ekonomiska utvecklingen”, säger 
Cecilia. Cecilia och Jonas menar att banksektorn inte kan särskiljas då banksektorn är 
beroende av samhället och vice versa.  
 
7.3.2	  Hållbarhetsarbete	  
Cecilia och Jonas menar att hållbarhet måste vara en del av banksektorn vardag och 
integrerad i alla de affärsbeslut de tar, och detta är SEBs utgångspunkt. 
”Grundförutsättningen är hur vi gör affärer”, säger Cecilia.  
SEBs hållbarhetsarbete utgår från en liten stab där det är enbart Cecilia och Jonas som 
jobbar med direkt anknytning till CSR. Enligt Jonas och Cecilia är SEBs 
utgångspunkt att alla olika avdelningar ska arbeta med dessa frågor utifrån sin egen 
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verksamhet. Exempelvis inom SEBs kapitalförvaltning så har de fyra medarbetare 
som jobbar heltid med hållbarhetsfrågor genom att stödja portföljförvaltare och 
analytiker med att ta hållbarhet i beaktning i analyserna. Utgångspunkten är att alla 
förvaltare ska kunna detta så att det blir en del av den dagliga förvaltningen. SEB har 
även medarbetare på respektive avdelning som jobbar delvis med CSR för att driva 
detta arbete inom sina respektive avdelningar. 
 
Cecilia och Jonas menar att alla medarbetare som jobbar ute i affärsverksamheten 
behöver ha kunskap om hållbarhet och det skulle behöva utvecklas. Exempelvis måste 
en kundansvarig redan i första mötet med sin kund ha en förståelse och dialog kring 
kundens verksamhet. ”Hur ska vi kunna hjälpa dem och förstå vad ett företag har för 
påverkan på det sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna i samhället och 
vilka är dess utmaningar?” säger Cecilia och påpekar att det är en fråga de ständigt 
jobbar med. De berättar vidare att alla SEB:s kundrådgivare genomgår årligen en 
uppdatering kring sitt kompetensområde och då är hållbarhet integrerat i detta. 
 
SEB känner av ett tydligt tryck från sina intressenter att arbeta med hållbarhetsfrågor 
och detta tror Cecilia och Jonas kommer att öka i framtiden. SEB märker av trycket 
speciellt från sina företagskunder som har hållbarhetsfrågor högt på sin agenda och 
från dem där hållbarhet är en naturlig del av verksamheten. Från privatkunder är 
trycket inte stort menar Cecilia och Jonas, det finns dock vissa individer som 
uttrycker sitt engagemang för ett hållbart samhälle. Att kunden är nöjd är SEB främsta 
mål och därför måste SEB enligt Cecilia och Jonas tillgodose dem i dessa frågor. Ett 
ökat arbete med sina intressenter, exempelvis privat- och företagskunder, är något 
som Jonas och Cecilia ser i framtiden. De berättar att SEBs ägare har en långsiktig 
strategi vilket i sin tur är positivt för hållbarhetsarbetet.  
 
Cecilia och Jonas tror att i framtiden kommer banksektorn ha färre personer som 
jobbar dedikerat med CSR men kunskapen om CSR kommer att öka bland den 
genomsnittliga medarbetaren. ”I framtiden kommer vi att behöva analytiker med 
hållbarhetskunskap” säger Cecilia. Cecilia och Jonas berättar att SEB bl. a. har 
företagsanalytiker som jobbar mot skogsbranschen och där är det viktigt att ha 
hållbarhet i sitt kompetensområde, vilket han även tror generellt kommer öka i 
framtiden inom alla branscher.  
 
7.3.3	  Individuell	  kompetens	  
De båda anser att medarbetaren bör ha en kombination av informella och formella 
kompetenser. De menar att medarbetaren behöver en grundutbildning och förstå hur 
bankens verksamhet fungerar samtidigt som man kombinerar det med sina informella 
kunskaper. Cecilia och Jonas tror att i framtiden kommer det behövas ökad kunskap 
kring mänskliga rättigheter vilket kommer få ökad betydelse. En god kombination av 
informella och formella kunskaper är viktig även enlig henne. 
 
Cecilia menar att individuella kompetenser inom CSR-området inte skiljer sig jämfört 
med arbete i allmänhet. ”Du ska vara nyfiken, ha förmågan att ta ny information, ha 
gott omdöme, vara analyserade och kunna fatta beslut”-säger Cecilia. Cecilia och 
Jonas kompletterar med att påpeka att som företagsanalytiker är det viktigt att vara 
uppdaterad kring sina specifika områden och de företag man ansvarar för.   
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Vid rekrytering av personal menar Cecilia och Jonas att hållbarhet är integrerat i de 
frågor som ställs vid en anställningsintervju men att hur mycket hållbarhet tas i 
beaktning beror på vilken tjänst som ska tillsättas. De påpekar att CSR är något som 
idag integreras i dagens universitetsutbildningar och på så vis kommer det att finnas 
med i profilen på dem de kommer att nyanställa nu och i framtiden. Cecilia och Jonas 
menar att alla medarbetare kommer att behöva en viss kunskap om hållbarhet oavsett 
tjänst men hur mycket beror på vilken typ av vilken typ av arbetsuppgifter som 
innefattas i tjänsten. ”Detta är en viktig fråga för de som arbetar med 
rekrytering”säger Cecilia. De exemplifierar att om en företagsanalytiker skall 
anställas så måste denne har god kunskap kring de hållbarhetsutmaningar som den 
specifika branschen står inför. Cecilia och Jonas menar att de som kommer från 
skolan istället kommer att ställa högre krav på sin arbetsgivares arbete med dessa 
frågor. Båda är överens om att SEBs måste jobba med dessa frågor för att kunna 
attrahera de bästa medarbetarna i framtiden. 
 
7.4	  Karan	  Partovi	  
Karan arbetar som senior aktie- och ESG- (Environmental, Social and Corporate 
Governance) analytiker på Nordea fonder. Karan började arbeta på Nordea 2006 efter 
avslutade studier vid Uppsala Universitet. Han började jobba på 
kapitalförvaltningssidan med traditionella aktieanalyser, och med det jobbade han i 
fyra år. Sedan arbetade Karan i två år med en produkt som Nordea kallar Swedish 
Stars, där man förutom den finansiella analysen även gör så kallade ESG-analyser. 
Med ESG-analyser berörs även företags sociala och miljömässiga avkastning och 
påverkan. Sedan ett år tillbaka arbetar Karan i en grupp som Nordea kallar 
Responsible Investment and Governance (RIG).  
 
7.4.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  
”Vi vet att jordens resurser är begränsade, bolag som inser det och är innovativa och 
är mindre energikrävande kommer att ha en konkurrensfördel i framtiden. För jag ser 
inte något annat än att energipriser kommer att gå upp”, säger Karan. Att genom 
innovationer hushålla med jordens resurser är hållbarhet för Karan vad gäller de 
miljömässiga aspekterna. Karan påpekar vidare att hållbarhet handlar också om hur 
företag sköter sig socialt vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt och liknande 
aspekter. Karan menar att många företag idag spelar på en global spelplan där många 
konkurrenter säljer liknande produkter, och då är det viktigt att särskilja sig och 
framförallt undvika negativ ryktesspridning. ”Bolag som har god kontroll på sina 
operationella risker har också ofta väldigt god kontroll på sina ESGrisker, det är med 
andra ord viktigt att risktänket finns i organisationen”, säger Karan.  
 
Karan menar att bankerna har ett väldigt stort ansvar gentemot samhället då de på 
många sätt driver ekonomin. Speciellt för en bank menar Karan är hur man väljer att 
låna ut pengar till andra företag. Han anser att det är viktigt att banker generellt har en 
tydlig policy för vad de lånar ut pengar till egentligen, så att man inte lånar ut pengar 
till projekt med exempelvis stora miljörisker. ”Det kan inte vara så att bara för att 
man är säker på att man får tillbaka de pengar man lånar ut plus en liten ränta så 
kan det inte anses vara okej. Man måste ha lite mer koll på de man faktiskt lånar ut 
pengar till”, säger Karan. Han påpekar också att bankerna har ett stort ansvar vad 
gäller kapitalförvaltingssidan: ”Så länge vi är delägare genom vår placering kan vi 
också vara med att påverka”. Han påpekar också att det arbete Karan och hans team 
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utför är för att skapa avkastning, det är alltså ingen välgörenhetsorganisation. Men 
avkastning kan skapas på olika sätt, anser Karan.  
 
Vad gäller framtida utmaningar säger Karan att det ansvar bankerna har gentemot 
samhället även är deras utmaningar, och då tänker han främst på ansvarsfull 
kapitalförvaltning och utlåningsverksamhet. Karan säger att banker som är ägare i 
bolag har en chans att påverka deras verksamhet till det bättre, vilket både är en 
möjlighet och utmaning enligt honom. ”Så fort vi utesluter ett bolag då tappar vi 
egentligen kontrollen att vara med och påverka också. Att utesluta bolag är för oss 
sista utvägen och vi har dialoger upp till fem år, har inte bolagen ändrats sin 
verksamhet till det bättre enligt vår mening kan det bli så att vi utesluter dem. Men 
annars är det vår idé vara med och påverka och se till att det blir bättre”, berättar 
Karan. Han berättar att många av de större bolagen, som är en stor del av den globala 
ekonomin, givetvis vill förändras och bli bättre på att hantera hållbarhetsaspekter i sin 
verksamhet.  
 
7.4.2	  Hållbarhetsarbete	  
Karan nämner att Nordea Fonder och många andra kapitalförvaltande banker har 
skrivit på för att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Karan 
berättar att PRI består av sex stycken principer som tillsammans ämnar belysa ESG-
risker i bolagens verksamhet, och inte bara de finansiella bitarna. Han anser att PRI är 
en bra sammanfattning av hur man bör bedriva sin investeringsverksamhet för att 
möta hållbarhetsutmaningar. Karan nämner att portföljteorin i sig säger att en 
förvaltare bör ha så många valmöjligheter som möjligt för att kunna leverera så bra 
resultat som möjligt. Karan menar att ESG kan av vissa ses som att det smalnar av 
möjligheterna då vissa bolag inte faller in under de krav som det ställer på dem. Detta 
i sin tur gör att det kan uppfattas som att det kanske inte går att få maximal 
avkastning, enlig Karan. ”Men det är då vi försöker få in det mer långsiktiga tänket”, 
säger Karan. Han menar att ett långsiktigt tänk kan ge högre avkastning på längre sikt 
då man istället kanske har undvikit risker som kan komma att påverka aktiekursen 
negativt i framtiden. Portföljförvaltare mäts idag under ett års period vilket är för 
kortsiktigt, enligt Karan.  
 
Karan berättar att de i sin grupp använder sig av positiv screening och har därför en 
större chans att påverka bolagen, istället för att stänga dem ute. ”Sektorbaserad 
screening, eller negativ screening, fokuserar på vad bolagen producerar. 
Normbaserad screening, eller positiv screening fokuserar på hur företagen beter sig”, 
säger Karan. Karan menar att många av bolagen inom dessa sektorer är svåra att ha 
med i sin portfölj med tanke på deras huvudsakliga affärsverksamhet, men att däremot 
en del av dessa kan vara okej. Han ger ett spelbolag som exempel och menar att om 
de har god uppföljning och rutiner så att deras kunder inte blir spelberoende och sätter 
in för mycket pengar kan de visst vara okej ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Karan berättar att de är 10 personer i den grupp han arbetar inom och alla arbetar med 
ett fokus på hållbarhetsfrågor. Karan berättar att av dem är det ett antal ESG-
analytiker med utgångspunkter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. En del har 
andra roller som ansvar för kommunikation, analyser av kunders efterfrågan, 
Corporate Governance och kundkontakt. ”Vi är ett stort team om man jämför med 
andra banker, men vi inser att det är väldigt mycket i sin börja. Det är ett högaktuellt 
ämne”, säger Karan. Även om Karan anser att de kommit en bra bit på vägen så 
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märker han att man behöver bli bättre på att kommunicera vad deras arbete går ut på 
till medarbetare som jobbar direkt mot kund och säljer deras produkter.  
För att integrera medarbetarna i hållbarhetsarbetet tror Karan att han och hans team 
borde vara ute mer bland kontoren och träffa dem och berätta om deras arbete. Han 
nämner dock att det är en kapacitetsfråga. Han menar att det gäller att passa på vid 
tillfällen då medarbetare samlas i stora grupper, vid konferenser till exempel. ”De är 
sugna på att lära sig mer, det märks”, säger Karan.  
 
Karan är även helt säker på att trycket kommer att öka utifrån från olika 
intressentgrupper och han menar att det har även ledningen insett, vilket gör att hans 
grupp fått ett stort förtroende. ”Folk vill värna om miljön, bryr sig om kommande 
generationer och vill vara med och bidra till något bättre”, säger Karan. Han menar 
också att banksektorn behöver jobba med att återvinna sitt förtroende hos kunderna, 
och att då differentiera sig och visa att man vill göra skillnad kommer att bli viktigt. 
Karan säger att de brukar prata drivkrafter, varför man väljer att göra vissa åtaganden. 
Karan menar att som institutionell ägare är det viktigt att vara just en aktiv ägare, men 
påpekar också att det till stor del är en kunddriven fråga. ”Våra personliga bankmän 
ser att kunderna vill ha ansvarfulla produkter, då måste vi i vår tur ställa krav på 
bolagen”, säger Karan.  
 
7.4.3	  Individuell	  kompetens	  
När man arbetar med hållbarhetsfrågor tror Karan att det är viktigt att man brinner för 
de frågor man ska arbeta med och man tycker att det är kul. ”När man brinner för 
någonting, är det också väldigt mycket enklare att lära sig”, säger Karan. Karan 
påpekar också att det är viktigt att man har känsla för ekonomi, kunna förstå 
makrotrender och hur saker och ting hänger ihop. Karan menar att en utbildning inom 
ekonomi eller liknande är viktigt men att även andra kunskaper och egenskaper är 
viktiga. Karan lyfter fram sinne för detaljer, förmåga att kunna bygga relationer och 
vara en god kommunikatör. Karan menar att om du ska vara ute och träffa kunder, 
göra fältbesök, visa engagemang och komma med förslag är den även sociala 
kompetensen viktig. Karan säger att det är viktigt att medarbetarna i gruppen har ett 
”business-tankesätt” och är resultatdriven. Det räcker inte med att enbart vara en 
miljökämpe utan man måste också ha ett intresse i att generera ekonomisk avkastning, 
menar Karan. 
	  
7.5	  Lars	  G	  Hassel	  
Lars Hassel är rektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet samt professor i 
redovisning vid Åbo Akademi i Finland. Mellan 2006 och 2012 var Lars programchef 
för Mistras forskningsprogram Sustainable Investment Research Platform och är 
bland annat med i styrelsegruppen för FN:s akademiska nätverk inom PRI. Förutom 
andra åtaganden bedriver Lars forskning och publicerar rapporter vad gäller 
hållbarhet på företagsnivå. 
 
7.5.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  
”Hållbarhet för mig är ett business case”, säger Lars. Han nämner att man via 
regleringar och skatter kan ändra ett beteende. Lars tror dock inte på regleringar idag 
för att nå en mer hållbar utveckling då det inte kommer att finnas global koncensus 
för det. Däremot tror Lars på att företagen själva, utgående från en strategi, väljer ett 
hållbarhetsspår för att skapa konkurrensfördelar. ”Det ser vi sker idag. Man skapar 
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nya processer, nya produkter, nya innovationer för att få en bättre hållbarhetsprofil”- 
säger Lars.   
 
Lars menar att bankernas direkta miljöpåverkan inte är särskilt hög men att däremot 
den indirekta miljöpåverkan är det. ”Då tror jag att det är bankernas uppgift att 
också att integrera hållbarhet i sina beslut om belåning och investeringar, så att de 
söker de bästa projekten vad gäller hållbarhet”, säger Lars. Han menar att det även 
bör vara i deras eget intresse, då projekt som kan påverka samhället negativt även är 
väldigt riskfyllda för banken.  
 
På frågan om vilka hållbarhetsutmaningar som Lars tror är de största för bankerna 
idag svara han: ”Jag tror det är kulturen inom finansiell sektor generellt som är 
väldigt traditionell. Organisationskulturen inom bankerna generellt inte är hållbar då 
den är alldeles för kortsiktig”. En orsak till detta anser Lars är att utbildningen inom 
finans och företagsekonomi inte inkluderar hållbarhet i utbildningen. ”Att förändra 
attityder och beteenden inom finanssektorn tar tid”, säger Lars. Han tror också att om 
du pratar med en hållbarhetschef inom en bank så uttrycks en bild av hållbarhet som 
mycket troligt skiljer sig mot den bild en traditionell fondförvaltare har. Han menar 
att en utmaning är att integrera hela organisationen i hållbarhetsarbetet.  
Vad gäller framtiden, tror Lars att man kommer att se mer regleringar på marknaden, 
vilket kommer bli en utmaning för bankerna att rätta sig efter. Han anser också att 
bankerna idag är en för stor del av ekonomin. Lars menar att på tio år tror han att vi 
kommer att se fler regleringar och en krympande banksektor. ”De ekonomiska kriser 
som är skapade under de senaste fem åren kommer ju via finanssektorn och det 
betyder på något sätt att finanssektorn blivit för stor i förhållande till real ekonomin”, 
säger Lars. Han påpekar också att finanssektorn har den fördelen att den är väldigt 
global då deras produkter enkelt kan säljas i andra länder, vilket är en anledningen 
varför finanssektorn är så omfattande idag.  Lars tror också att hållbarhetsfrågor 
kommer att blir mer och mer aktuellt i banksektorn vilket gör att de kommer bli 
viktigare och viktigare.  
 
7.5.2	  Hållbarhetsarbete	  
Lars tror att svenska banker är på god väg att hitta arbetssätt som är mer i linje med 
vad som krävs ur en hållbarhetssynpunkt, dock så menar han att det är en lång process 
att nå dit. Eftersom att bankerna har en mindre direkt påverkan på till exempel miljön 
anser Lars att det viktigaste inte är själva arbetet inom organisationen utan att de 
produkter och tjänster som bankerna säljer är säkrade för kvalitet vad gäller 
hållbarhet. ”Jag tänker till exempel på fonder som man säljer. Hållbarhetsfonder är 
idag inte tillräckligt transparenta och det är svårt att bedöma vilket hållbarhetsprofil 
de har. Så en högre transparens i de här produkterna behövs”, säger Lars. Vidare 
anser Lars att bankernas riskrating av företag, vad gäller krediter, bör innefatta fler 
hållbarhetsaspekter. ”Det har visat sig att hållbarhetsprofilen påverkar ett företags 
riskrating, jag är dock inte riktigt säker på att den är integrerad på det sätt den borde 
vara”, säger Lars. Lars menar att bankerna även bör ta en större roll i att driva 
hållbarhet genom att investera i produkter och projekt som bidrar till en hållbar 
utveckling.  
 
Vad gäller hur medarbetarna bör integreras i hållbarhetsarbetet anser Lars att det 
handlar om en utbildningsfråga där man ser till att alla integreras och blir delaktiga 
”Det får inte bli så att det enbart finns experter inom hållbarhet i en organisation, 
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utan alla bör vara medvetna om detta arbete. Jag ser det som en farlig organisation 
om de har en avdelning på hållbarhet som är isolerad från den övriga verksamheten, 
utan hållbarhet ska integreras bland alla medarbetare”, säger Lars. 
 
När integration av bankens intressenter kommer på tal påpekar Lars att bankens 
viktigaste intressenter är ägarna, framförallt för de större publika bankerna. Lars tror 
intressenter idag är delaktiga och integrerade i bankernas hållbarhetsarbete då alla 
publika bolag idag upplever en stark mediabevakning och att därför en 
intressentbevakning är viktig. ”Men det är klart att bolagets ledning och styrelse 
måste vara väldigt alerta och medvetna om att man inte kan stöta sig med andra 
intressenter utöver ägarna, det är naturligtvis en balansgång”, säger Lars. Sedan 
menar Lars att det är upp till bankens ledning, styrelse och bolagstämma att ta hänsyn 
till de tryck som finns utifrån av olika intressentgrupper. ”Det som banker generellt 
skulle kunna bli bättre på är att bli mer kunddrivan än aktieägardrivna”, säger Lars. 
 
På frågan om det finns några roller i en banks CSR-arbete som kan anses vara absolut 
nödvändiga svarar Lars att det viktiga är att arbetet inte stannar i en enskild enhet utan 
integreras i alla enheter och funktioner. ”Det är det som är det avgörande”, säger 
Lars. Det ska även finnas en CSR- eller hållbarhetschef i styrelsen som kan lyfta fram 
dessa frågor, och det menar han är en brist idag men som kan komma att bli mer och 
mer vanlig.  
 
7.5.3	  Individuell	  kompetens	  
”Om det ska få genomslag i en organisation tror jag att du ska ha CSR som en 
naturlig del av din spetskompetens. Jag är lite skeptiskt till att man bara ska vara 
expert på CSR utan jag tror man ska vara expert på till exempel portföljförvaltning 
och ha ett kunnande om CSR. Det ska vara en del av en annan spetskompetens”, 
säger Lars. Lars menar att om man vill få förändring till stånd behöver man vara en 
förändrande agent. Med det menar Lars en person som jobbar på ett sätt som får med 
sig övriga organisationen i samma riktning och kan sätta igång processer som sprider 
sig i organisationen. Lars menar att det är processer som måste byggas upp nedifrån.  
 
Lars tror att det är viktigt att man har en utbildning inom sitt arbetsområde, till 
exempel redovisning eller finansiering, där CSR är en integrerad del av utbildningen. 
En företagsrådgivare till exempel bör givetvis ha baskunskap om balans- och 
resultaträkningar, och andra grundläggande ekonomisk kunskap men samtidigt även 
kunna bedöma andra icke finansiella risker, menar Lars. ”Det är viktigt med en 
bredare kompetens och har man skaffat sig den kompetensen via utbildning så tror 
jag att det också har förändrat attityder”, säger Lars. Vad gäller mer informella 
kompetenser menar Lars att det till stor del handlar om vilka värderingar man har och 
att det till stor del även är en generationsfråga. ”Jag tror att ni som yngre generation i 
allmänhet har andra typer av värderingar och är mer bekymrade över framtiden än 
vad min generation är”, säger Lars. Lars påpekar också att det fokus som idag finns 
på hållbarhet och hållbar utveckling påverkar värderingar och attityder hos de flesta 
människor.  
 
Lars säger att han har svårt att tro att CSR inte skulle komma att bli en vanligare del 
av en rekryteringsprocess. ”CSR är som ett varumärke för en bank eller en 
organisation, och när ett varumärke blir starkare så attraheras också bättre 
kandidater till varje position”, säger Lars.  Han berättar också att man får billigare 
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kapital från marknaden och en högre börskurs om man lyckas väl med sitt varumärke, 
där arbete med CSR är en viktig del.   
 
7.6	  Magnus	  Wallin	  
Magnus är 36 år och jobbar som företagsrådgivare och affärsutvecklare på 
Ekobanken. Magnus har dubbla examina i nationalekonomi och i statsvetenskap vid 
Stockholms Universitet och totalt 11 års erfarenhet inom bank. Han har jobbat 10 år 
på en av de svenska storbankerna och ett år på Ekobanken. Magnus tog under sin tid 
som anställt på den traditionella storbanken tjänstledigt i 1 år och studerade kurser 
med inriktning mot CSR i Buenos Aires. Under den perioden kom han in på ämnen 
som Sustainable Banking och Social Banking som han fattade stort intresse för.  
 
7.6.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  
För Magnus är hållbarhet starkt kopplat till den teori som finns om begreppet tripple 
bottom line. Magnus poängterar att det som kan ses som hållbart ur ett socialt och 
miljömässigt perspektiv bör också vara hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Han 
berättar att han ibland träffar kunder som ligger väldigt långt fram med sitt arbete vad 
gäller etisk, ekologisk och social hållbarhet men utan ekonomisk vinning kan inte 
dessa företag fortsätta att påverka samhället med sin verksamhet. Sammanfattningsvis 
är hållbarhet för Magnus något positivt för planeten, mänskligheten och ekonomin.  
Magnus menar att en stor skillnad för en bank, gentemot företag i andra branscher, är 
att de kan påverka andra företag som då påverkar andra delar i samhället. Bankerna 
kan genom att hjälpa och ställa krav på de företag de lånar ut pengar till att ställa om 
till en mer hållbar verksamhet. 
 
Magnus menar att bankerna har en större indirekt påverkan på hållbarhetsaspekter, 
genom hur in- och utlåningsverksamheten, än många andra branscher. Magnus säger 
att detta är en utmaning för de banker som drivs ur ett vinstmaximerande syfte. Ska de 
välja att avstå att finansiera ett projekt som genererar högre vinst men samtidigt 
innebär högre risk/belastning ur ett miljömässigt perspektiv, jämfört med ett projekt 
som genererar mindre vinst men samtidigt innebär en längre risk för negativ påverkan 
på miljön? Magnus säger att en sådan utmaning snarare kan vara en möjlighet för till 
exempel Ekobanken som är en vinstdrivande, men inte vinstmaximerande bank och 
har klara riktlinjer för hur deras verksamhet ska skötas. Magnus säger också att han 
tror att det finns en trend som kommer bli tydligare i att inte bara företagen som utfört 
ett projekt som bidragit till en stor skandal, exempelvis skövling av regnskog, 
granskas utan även de som varit med och finansierat projektet. Detta är en utmaning 
för alla banker enligt Magnus. En annan utmaning för banker idag generellt enligt 
Magnus är att bli mer transparanta och visa hur pengarna används i deras verksamhet. 
Pengar som du som sparare har på ett bankkonto har du de facto lånat ut till banken, 
då är det inte mer än rimligt att du får veta vad dessa pengar lånas vidare till.  
 
Vad gäller de hållbarhetsutmaningar som bankerna kan komma att möta i framtiden 
beror det till stor del på vilken typ av inställning man har till sin verksamhet, menar 
Magnus. Vill du vara en bank som driver på utveckling till det bättre och en bank som 
driver utvecklingen kring miljömässiga och sociala frågor framåt anser han att det 
istället finns oändliga möjligheter, menar Magnus. Men däremot för en bank där ett 
vinstmaximerande är det övergripande målet så kan det komma att förekomma stora 
gränsdragande problem för hur verksamheten ska skötas. 
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Magnus tror också att trycket från både privat- och företagskunder kommer att öka. 
Han tror inte att kunderna vill att banken ska vara med på vad som helst, till vilket 
pris som helst. En annan utmaning enligt Magnus är att utbilda människor i vad 
pengar egentligen är och vad de gör när du sover. Han anser att det är en utmaning för 
hela bankbranschen att förklara för sina kunder vad det är man egentligen gör och hur 
det fungerar att driva bank. Han anser också att en utmaning för bankerna är att 
försöka återgå till den man gjorde en gång i tiden, nämligen att bedriva 
bankverksamhet för den reella ekonomin istället för att skapa produkter som inte har 
en reell påverkan. Magnus övertygelse är att det finns så mycket pengar som används 
spekulativt som istället skulle kunna användas för att skapa förändringen genom att 
hjälp små och medelstora företag att komma igång och få igång ekonomin. 
 
7.6.2	  Hållbarhetsarbete	  
Vad gäller Ekobankens utmaningar till att bemöta hållbarhetsutmaningarna säger 
Magnus att Ekobanken idag har begränsade resurser för att vara ute och prata med 
allmänheten i den mån de skulle önska om bank- och finansiell verksamhet generellt 
samt etisk bank och Ekobanken specifikt. Han menar dock att det är en banks ansvar 
att utbilda allmänheten i hur deras verksamhet fungerar och en viktig del för 
Ekobankens överlevnad att synas och förklara varför de anser att just deras 
verksamhet är bra. Därför är en stor utmaning för Ekobanken att frigöra resurser för 
att i större utsträckning bidra till folkbildning genom att ta fler initiativ att träffa och 
prata med befintliga och eventuellt blivande kunder.  
Magnus menar att en annan utmaning är att bedriva Ekobankens huvudverksamhet på 
rätt sätt, nämligen att låna in och ut pengar till företag och föreningar som bidrar till 
ett ekologiskt, socialt och kulturellt mervärde. Magnus berättar: ”Om vi beviljar ett 
företagslån med 30 års amortering, måste vi försöka bilda oss en uppfattning om vi 
kan stå för det beslutet om 25 år. Det som är ekologiskt hållbart idag, behöver inte 
vara det imorgon. Där har vi i Ekobanken en stor utmaning”. En annan utmaning 
enligt Magnus är att det finns fall som kanske inte är ekologiskt hållbara men som å 
andra sidan är utav stort socialt värde. Magnus tar en bensinstation i inre Norrland 
som exempel: ”Tänk er en bensinstation som ingen traditionell bank vill finansiera. 
Om bensinstationen inte får lån måste den läggas ned och den är avgörande och 
väldigt viktig för bygdens fortlevnad. Ska vi då finansiera detta som inte är ekologiskt 
hållbart, men viktigt socialt och för glesbygden specifikt? Sådana avvägningar kan vi 
hamna i ganska ofta, och det är en utmaning för oss”.  
 
Magnus berättar att det finns flera internationella samarbeten för banker inom social 
bankingrörelsen där man försöker ta fram och ge förslag till gemensamma ramverk 
för att mäta bland annat ”social impact” och ”environmental impact”. ”Hittills har 
alla försök för att upprätta lämpliga ramverk mer eller mindre gått in i väggen. Det 
är för komplext, för mycket olika faktorer, omständigheterna ändras hela tiden, det 
finns många olika sätt att mäta och det finns så många som drar åt olika håll”- säger 
Magnus. Det man enligt Magnus dock har kommit fram till är att detta är ett område 
man bör forska vidare om, och för branschens trovärdighet behövs 
universitetsforskning från oberoende forskare. Man menar att då det inte finns 
konkreta mått för de sistnämna är det viktigt för Ekobanken att vara fullständigt 
transparanta i sin kreditgivning för att visa vad pengarna används till och att man för 
en dialog med sina kunder och övriga intressenter. 
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Magnus berättar att de idag är 15 personer som jobbar på Ekobanken. Alla 
medarbetare har ett fokus på CSR och hållbarhet är en självklar och helt central del i 
deras dagliga arbete. Magnus berättar vidare att Ekobankens huvudsakliga 
verksamhet är in- och utlåning till föreningar och företag och där sker förutom en 
traditionell ekonomisk och affärsmässig bedömning även en bedömning hur 
motparten i fråga bidrar till ett ekologiskt, socialt och kulturellt mervärde. I det arbetet 
är de enligt Magnus 5-6 personer som är dagligt aktiva. På privatsidan är alla 
välkomna, och där sker ett arbete med kreditbedömning, säkerheter och så vidare 
precis som på vilken annan bank som helst. 
 
Magnus berättar att Ekobanken har inspirationsdagar för alla anställda där man går 
igenom och pratar om bankens etiska riktlinjer och värdegrunder. Han säger att där är 
alla medarbetare med i allra högsta grad och tycker till och påverkar hur banken ska 
bedriva sitt hållbarhetsarbete. Magnus påpekar att Ekobanken har en väldigt platt 
organisation. ”En väldigt viktig del av att vara anställd i Ekobanken är att vara 
delaktig i hållbarhetsarbetet, och det räcker inte med att följa några punkter som 
delegerats uppifrån av någon CSR-avdelning för oss”. Magnus påpekar också att 
eftersom att dessa frågor är en integrerad del i verksamheten och en stor del av det 
dagliga arbetet så har de inte specifika ”CSR-utbildningar” men självklart 
utbildningar som berör området. Han berättar vidare att det är ett dilemma för varje 
bankir som träffar företag från olika branscher att man ofta initialt är i underläge 
kunskapsmässigt gentemot kunden som känner sitt företag och den bransch de verkar 
i utan och innan. Magnus menar att man det till stor del handlar om självutbildning, 
man får ”börja med att googla, läsa rapporter och ta kontakt med sitt nätverk” för att 
skapa sig en uppfattning av företaget och branschen.  
 
Magnus påpekar flera gånger under intervjun att för Ekobanken är en dialog mellan 
medarbetare och kund avgörande för att Ekobankens verksamhet ska vara möjlig. Han 
nämner att det är viktigt att lära känna kunden och det är viktigt att förklara för 
kunden hur det fungerar att bedriva bank generellt och hur Ekobanken bedriver sin 
verksamhet. Magnus är också övertygad om att trycket generellt kommer att öka på 
bankerna vad gäller hur de arbetar för en hållbar utveckling. 
Magnus mål är att det inte ska finnas speciella yrkesroller eller avdelningar för 
hållbarhetsfrågor utan att det ska vara integrerat i hela verksamheten. ”Om 20 år har 
du förhoppningsvis inte något som heter CSR-avdelning utan man sitter i 
kreditkommittén och pratar om vad varje finansiering innebär för miljön”- säger 
Magnus.  
 
7.6.3	  Individuell	  kompetens	  
För att beskriva viktiga egenskaper och kompetenser i hållbarhetsarbetet berättar 
Magnus att han flera gånger slagits av liknelsen vid en journalist: ”Det påminner om 
det därför att du går in i någonting med ett informationsunderläge gentemot kunden 
ganska ofta. Jag tror mycket att det handlar om personliga egenskaper som 
nyfikenhet, lyhördhet, intresse för att sätta dig in i nya saker, och att kunna analysera 
saker på ett kritiskt sätt”. Magnus tror också att det är viktigt att vara kreativ, då han 
menar att allting i den här världen inte går att kvantifiera utan att mycket handlar om 
känsla som till exempel kundkännedom. ”Jag tror att mycket av kompetensen på 
individnivå handlar om sociala och analytiska egenskaper snarare än formell 
kompetens”- säger Magnus. Magnus tror att det är viktigt att ha personer med olika 
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spetskompetenser och bakgrunder i deras verksamhet för att den ska bli så lyckosam 
som möjligt.  
 
Magnus menar att det som räknas som informella kunskaper är väldigt viktigt, men att 
formella kunskaper gör att man fortare kan komma igång och göra ett bra arbete. ”Om 
man inte kan bank men är väl insatt och intresserad av miljöfrågor så tar det längre 
tid att sätta sig in i det arbete vi gör, än om man är kunnig på bank och sen behöver 
komplettera med de aspekter som särskiljer Ekobanken”-säger Magnus. Magnus 
menar dock att det definitivt krävs en mix av dessa, och att det är viktigt att individens 
värderingar är förenliga med vad Ekobanken står för. Magnus menar att det du gjort 
innan du är aktuell för en tjänst på Ekobanken kan vara viktigt. Har man visat ett 
engagemang utanför traditionell ekonomi så är det troligen en fördel vid ett 
rekryteringsbeslut. 
 
Magnus berättar att många undersökningar visar att i topp av önskvärda arbetsplatser 
finns företag som oftast är duktiga på att arbeta med CSR och hållbarhetsfrågor i sitt 
dagliga arbete. Han tror att det kan vara lättare för dem att rekrytera ung talang då 
detta är något som efterfrågan mer och mer av studenter. Han tror att det kan komma 
att bli en överlevnadsfråga för många företag då rekrytering av ung talang är en viktig 
del samt att de ställer större krav på att företaget har dessa frågor som en integrerad 
del av sin kärnverksamhet och inte endast en CSR-avdelning som jobbar med dessa 
frågor vid sidan av den övriga verksamheten. 
 
7.7	  Pernilla	  Ruin	  
Innan Pernilla började arbeta hos Swedbank arbetade hon som projektledare. Pernilla 
har sedan 2003 varit anställd hos Swedbank och är utbildad ekonom. Pernilla började 
som senior projektledare och därefter drivit ett projektkontor inom IT samt varit 
affärsansvarig för IT-projekt gentemot verksamheten. Pernilla har sedan augusti 2011 
arbete som ansvarig för Swedbanks operativa arbete med hållbarhets- och 
samhällsfrågor.  
 
7.7.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  
Pernilla menar att hållbarhet kan likställas med ett företags sociala ansvar men hon 
anser att hållbarhet är vidare än så. ”För mig är termen hållbarhet ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt”, säger Pernilla och det är även de tre termer som Swedbank i sitt 
hållbarhetsarbete jobbar utifrån. Dagens största hållbarhetsutmaningar för en bank är 
att vara trovärdig i sitt arbete (transparens, vision och långsiktighet) och att integrera 
hållbarhet i affären som en del av arbetet. 
 
Alla stora företag har sitt ansvar på grund av sin direkta och indirekta påverkan på 
samhället. Pernilla tycker att Swedbank har ett stort ansvar gentemot samhället då 
Swedbank har profilerat sig som en bank som jobbar nära kunden och är mån om 
samhället och då är det viktigt att vi kan leva upp till det som bank. 
”Det finns två stora områden som särskiljer en banks ansvar gentemot företag i 
andra branscher”, menar Pernilla. Det första är att banksektorn har ett ansvar då de 
kontrollerar pengaflödena i samhället, där banksektorn kan göra störst nytta. 
”Springer 100 smutsiga miljoner runt jorden några varv och vi bistår med 
transaktioner så är det otroligt mycket man kan göra med dem istället”, säger 
Pernilla. Ett annat ansvar är bankens investeringar och utlåningsverksamhet. ”Vilka 
företag investerar våra fonder i och vilka företag finansierar vi genom vår utlåning är 
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något som särskiljer en banks ansvar gentemot andra organisationer och branscher”, 
säger Pernilla. Pernilla menar att bankerna kan ställa krav och välja bort företag som 
inte anses bete sig på ett hållbart sätt, som exempelvis inte följer arbetsvillkoren i 
produktionslandet. 
 
”Vår största utmaning är att kunna ha kunder och företag som vi kan stå för”, säger 
Pernilla. Genom att vid kredit- och investeringsbeslut ha bra system som gör att vi 
kan ”fånga de fula fiskarna” och säkerhetsställa att företags affärer sker på ett just sätt 
kan vi uppnå detta, menar Pernilla. Banksektorn har, likt alla andra företag, ansvar för 
sina miljöutsläpp och kunna hantera sina moraliska och etiska dilemman. Pernilla tror 
att om man kan hantera detta på rätt sätt så kan det användas som konkurrensfördel 
och bli en framgångsfaktor. ”I framtiden kommer vi vara ännu mer 
decentraliserade”, säger Pernilla om Swedbanks hållbarhetsarbete. Pernilla menar att 
i framtiden kommer hållbarhet i högre grad vara integrerat i hela organisationen än 
vad det är idag.  
 
7.7.2	  Hållbarhetsarbete	  
Vilka uppgifter de medarbetarna, som arbetar med hållbarhet dedikerat, har beror på 
var i organisationen de sitter och i vilket land, säger Pernilla. Pernilla berättar vidare 
att i Baltikum är det vanligt att man jobbar mer med de sociala frågorna jämfört med i 
Sverige, vilket beror på att situationen är en annan i de länderna vad gäller social 
hållbarhet. Swedbanks hållbarhetsstab har sitt huvudsäte i Stockholm men de har 
medarbetare i de olika länderna Swedbank är verksamma inom, vilka är ansvariga för 
Swedbanks hållbarhetsarbete i respektive land.  
 
Swedbanks ledning ger direktiv till varje avdelningschef och det är då upp till varje 
chef att följa detta samt förmedla det vidare ner i organisationen. Pernilla berättar att 
hållbarhetsteamet tar kontakt med varje avdelning och berättar vilka hållbarhetsregler 
och direktiv som finns och då är det upp till varje chef hur denne vill arbeta mot detta. 
Vill de ha en utbildning inom området så håller vi från hållbarhetsteamet i en sådan, 
berättar Pernilla och menar att detta leder ju i sin tur till en mer integrerad 
hållbarhetsstrategi. Swedbank har även en obligatorisk utbildning kring miljö och 
hållbarhet som varje enskild medarbetare måste genomgå.  Denna utbildning sätter 
ramen kring hur de vill arbeta och hur medarbetaren ska representera Swedbank, 
berättar Pernilla. 
 
Pernilla tror att intressenternas engagemang kring hållbarhetsfrågor kommer att öka 
och på så vis kommer även Swedbank att påverkas av detta tryck från intressenterna. 
Pernilla tror även att kraven utifrån på ökad transparens, att de kan visa vad de gör 
och hur de gör det, kommer att öka i framtiden. ”Många unga som väljer att börja 
studera idag öppnar konton hos oss just därför att vi är miljöcertifierade och har en 
stark hållbarhetsprofil”, säger Pernilla och menar att det var något som Swedbank 
inte var beredda på och inte riktigt utnyttjat heller till fullo.  
 
7.7.3	  Individuell	  kompetens	  
”Det är viktigt att ha hög kompetens inom de områden som företaget anser vara 
viktigast”, säger Pernilla. Som strategiskt ansvarig måste du ha god utbildning samt 
erfarenhet. Det är ofta komplicerade frågor med många perspektiv att ta hänsyn till, 
samt ett ifrågasättande som kräver att du vet vad du gör och varför. Pernilla menar 
dock att man komma långt på ett eget intresse och studier. 
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Swedbank behöver hög kompetens inom investeringar och krediter som är dess största 
verksamhet. ”Hållbarhet vid kreditgivning är en högt prioriterad fråga hos oss på 
Swedbank”, säger Pernilla. Pernilla menar att Swedbank idag har en hållbarhetsanalys 
som innebär att när en kund kommer och ska låna över en miljon kronor så ska 
företagsrådgivaren använda denna. Hållbarhetsanalysen används som ett verktyg som 
företagsrådgivaren använda som stöd vid kreditgivningen. Kreditbesluten tas sedan av 
en kreditkommitté och då kan hållbarhetsanalysen användas som argument till en del 
av det beslut som ska fattas. Pernilla anser dock att alla medarbetare i Swedbank bör 
ha en generell kunskap kring hållbarhet för att annars är det svårt att hela 
verksamheten ska bli integrerad i hållbarhetsarbetet. 
 
”Hållbarhet finns med i rekryteringsfrågorna”, säger Pernilla och berättar att de har 
en separat rekryteringsenhet som jobbar med att ta fram dessa frågor. Pernilla menar 
på att de märker av ett högre tryck från nya och befintliga medarbetare att banken tar 
sitt ansvar för samhället. ”Genom att vi tar vårt samhällsmässiga ansvar och erbjuda 
möjligheten att arbeta med hållbarhet kan vi attrahera nya kompetenta 
medarbetare”, säger Pernilla och tror att i framtiden att det är de nya medarbetarna 
som kommer, vid en rekrytering, ställa krav Swedbank oss som arbetsgivare att de 
beaktar och tar dessa hållbarhetsfrågor på fullt allvar.  
 
Pernilla tror att en omstrukturering kommer att ske kontinuerligt i framtiden. För två 
år sedan var all fokus gällande hållbarhet på miljö men idag involverar de både den 
sociala och ekonomiska aspekten av hållbarhet, berättar Pernilla. Pernilla menar att 
det viktigt, när de pratar med kontorschefer eller avdelningschefer, att förmedla vilken 
ekonomisk vinning och affärsnytta de har av sitt hållbarhetsarbete både på kort och 
lång sikt. Om de inte kan ha ekonomisk vinning eller sänka sin risk i sin dagliga 
verksamhet kommer det bli väldigt svårt att få detta integrerat i hela verksamheten då 
det är så få som har ett endast ett hållbarhets engagemang, menar Pernilla. ”Det är 
svårt driva hållbarhetsarbete enbart för den goda sakens skull utan arbetet måste 
bidra till ekonomisk vinning och affärsnytta”, säger Pernilla.  
 
7.8	  Susanne	  Sweet	  
Susanne är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och i början arbetade Susanne 
med miljömässiga hållbarhetsfrågor men allt eftersom inkluderades även sociala och 
ekonomiska hållbarhetsfrågor. Susanne startade forskargruppen Sustainability 
Research Group 2003 som brett forskar om hållbarhetsfrågor med bäring till det 
företagsekonomiska forskningsfältet. Susanne har varit student vid Handelshögskolan 
efter att hon jobbat ett antal år inom detaljhandeln.   
 
7.8.1	  Hållbarhet	  och	  hållbarhetsutmaningar	  
Hållbarhet eller hållbar utveckling är ett samhällsbegrepp som innefattar miljömässiga 
och sociala aspekter i förhållande till ekonomiska aspekter, menar Susanne ”Hållbar 
utveckling är ett samhällsbegrepp som är ganska brett, sen har man 
hållbarhetsarbete i företag som kan vara lite snävare. Vi jobbar i gränssättningen där 
emellan”, säger Susanne.  
Susanne anser att banksektorn är en intressant och mycket viktig institution i 
samhället. Banksektorn är ett av kugghjulen i samhället som förser andra företag samt 
privatpersoner med möjligheter och begränsningar. ”Banksektorn har ett stort ansvar 
då de kan agera för att styra samhällsutveckling genom dess ut och inlåning”, säger 
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Susanne. Susanne menar vidare att de kan påverka genom att välja vilka projekt, 
företag och intuitioner som finansieras med lån. 
 
Susanne tror att banksektorns största hållbarhetsutmaningar är utlåningsverksamheten 
och där ha en uppfattning och överblick om vad bankens pengar används till. Susanne 
exemplifierar detta med ett företag som är en leverantör till en större projektkoncern 
som bygger en stor vattendamm i en annan del av världen. Vattendammen förser 
befolkningen med vatten och energi vilket i sin tur påverkar landets välmående.  Detta 
menar Susanne kan vara problematiskt för banken då projektet också kan påverka 
miljontals invånare på ett negativt sätt.  Hon menar att fördämningen kan styr vilka 
som får, respektive inte får, tillgång till vatten och dessutom tvingas många 
människor flytta, många gånger mot sin vilja och utan rimlig kompensation, för att 
deras samhällen läggs under vatten. Kan banken kartlägga detta så kan de påverka vad 
deras finansiering ger för utfall för samhället, menar Susanne. 
 
En annan hållbarhetsutmaning tror Susanne kommer vara att skapa en trovärdighet för 
de tjänster och fonder banken erbjuder. Kunskapen på lokal nivå kring 
hållbarhetsambitioner och program är idag ytterst begränsad och banksektorns 
hållbarhetsarbete måste integreras ner till det lokala bankkontoret, tror Susanne. Hon 
tror att genom utbildning och att engagera medarbetaren så kan de i sin tur påverka 
sina egna kunder vilket leder till att fler och fler skapar sig en medvetenhet kring 
hållbarhet. Så väl stora företagskunder som små privatkunder måste involveras i 
arbetet. När de gäller de större företagskunderna som redan driver frågorna kan 
banken, via sitt hållbarhetsarbete, attrahera dessa kunder och skapa en dialog och 
förtroende med kunden.  
 
7.8.2	  Hållbarhetsarbete	  
Ett integrerat hållbarhetsarbete är något banksektorn behöver för att attrahera nya 
kunder, anställda och investerare. Susanne påpekar även att det är viktigt att om man 
ska bedriva ett CSR-arbete i linje med hållbarhetsutmaningarna inom en bank så är 
det viktigt att hela organisationen involveras. Susanne tror att det behövs fler och 
bättre hjälpverktyg inom hållbarhetsfrågor för en bankanställd och dessa bör vara 
utformade utifrån olika tidshorisonter. Banksektorn har alltid varit duktiga på att 
bedöma kunden de har att göra med, menar Susanne. ”En kombination av bättre 
hjälpverktyg för medarbetaren och god individbedömning är nyckeln till ett lyckat 
CSR-arbete”, säger Susanne. Forskning visar att om hela organisationen är involverad 
är det lättare att göra hållbarhetsarbetet till en affär och tjäna pengar på lång sikt, 
menar Susanne.  
 
Susanne menar att om hållbarhetsavdelningens arbete fokuserar på aktiviteter som 
ligger utanför bankens kärnverksamhet, exempelvis donerar pengar till en 
hjälporganisation, då har hållbarhetsavdelningen ingen påverkan på 
affärsverksamheten. Då missas möjligheten att integrera sitt hållbarhetsarbete i 
företaget och därmed möjligheterna till att skapa nya affärer som medverkar till att 
lösa hållbarhetsutmaningar i samhället.  
Banksektorns framtida utmaningar är att man måste vinna förtroendet hos sina kunder 
genom att ta sitt ansvar och agera utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Banksektorn måste 
visa att de förvaltar sina kunders besparingar på ett etiskt hållbart sätt och då är det 
viktigt att på ett tydligt och enkelt sätt visa var kundernas pengar placeras på så väl 
kort som lång sikt. Susanne menar att i framtiden kommer det inte vara tillräckligt att 
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”screena bort” branscher inom pornografi, tobak och vapen. Susanne anser också att 
banksektorn bör följa forskningen kring finansiella placeringar bättre och där kunna 
använda dessa forskningsresultat för att utveckla nya metoder och strategier som stöd 
för sitt hållbarhetsarbete.  
 
7.8.3	  Individuell	  kompetens	  
Susanne menar att kunskap kring hållbarhet och CSR är den viktigaste 
framgångsfaktorn och påvisar att andra organisationer har använt sin CSR-avdelning 
som ett kunskapscenter för resten av organisationen. ”CSR-avdelningen kan jobba i 
projektgruppen med andra avdelningar och på så sätt involvera CSR i hela 
organisationen”, säger Susanne. Det är omöjligt för en bank att vara fullt insatt i alla 
företag och branscher de finansierar och de måste då ha förmågan att inse detta, anser 
Susanne. ”Om banken inte innehar en specifik kompentens eller kunskap måste man 
genom analytiker och konsulter ta in den kompetensen i banken”, säger Susanne. 
Som en individ behöver du vara engagerad och samtidigt ha insikten att man ibland 
behöver hjälp i vissa frågor, menar Susanne. Om man ska sälja produkter och tjänster, 
inriktade på CSR, så behövs utbildning av personalen som ska sälja dem annars är det 
som köpare eller investerare lätt att genomskåda bristfälliga kunskaper vad gäller 
hållbarhet. Susanne tror att inom bankens analysverksamhet behöver man sätta ihop 
team eller projektgrupper som är diversifierade för att kunna analysera de sociala och 
miljömässiga riskerna och möjligheterna vid affärsbeslut. Hon anser att detta leder till 
bättre analyser och affärsbeslut. 
 
Susanne menar att dagens hållbarhetsproblem är skäl nog till att CSR ska vara en del i 
rekryteringsprocessen och dagens företag behöver medarbetare som tänker kreativt 
kring detta. Susanne anser att ett fokus på hållbarhet kommer att bli viktigare och de 
senaste 15 åren har efterfrågan, på studenter som har kunskap kring CSR, ökat från 
företagen.  
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8.	  Analys	  
 
Vi kommer i analyskapitlet börja med att beskriva analysens tillvägagångssätt och 
disposition. Vi kommer att utgå från varje berört tema i vår empiri och där koppla 
samman det med den teoretiska referensramen samt vår förstudie.  
 
8.1	  Analysens	  uppbyggnad	  
Vi kommer först kortfattat beskriva hur respondenterna upplever termen hållbarhet 
och vilket ansvar de anser att banksektorn har i samhället. Sedan, för att få tydlighet 
och en enkel struktur i vår analys, har vi valt att utgå från de tre olika teman vi har 
berört i vårt empirikapitel: hållbarhetsutmaningar, hållbarhetsarbete och individens 
kompetenser.  Dessa tre respektive teman kommer vi koppla samman med vår 
empiriska data samt förstudie, och sedan med vår teoretiska referensram. 
Avslutningsvis kommer vi presentera en sammanfattande tabell över hur banksektorn 
förbereder sig inför sina upplevda hållbarhetsutmaningar, hur det påverkar deras 
dagliga arbete samt vilka individuella kompetenser som efterfrågas i deras 
hållbarhetsarbete.  
 
8.2	  Hållbarhet	  för	  banksektorn	  
Alla respondenter vi har intervjuat, förutom Lars G Hassel, beskriver enligt oss 
termen hållbarhet liknade John Elkingtons (1998) modell, Triple Bottom Line samt 
Brundtlands (1988, s. 41) definition av hållbarhet. Hållbarhet för dem innefattar tre 
olika områden: ekonomiskt, socialt och miljö. Lars ser hållbarhet som ett ”business 
case” och menar, likt Karan, att företag kan genom nya innovationer och produkter 
skapa sig fördelar gentemot sina konkurrenter och på så vis stärka sin 
hållbarhetsprofil och sitt varumärke. Magnus berättar att även fast de miljömässiga 
och sociala aspekterna är det centrala, ur ett hållbarhetsperspektiv, för företagen så får 
man inte glömma att utan ekonomiska resultat kan inte företagen påverka samhället.  
 
Pernilla, Cecilia och Jonas menar att alla stora företag har ett ansvar att bidra till en 
hållbar utveckling på grund av verksamhetens direkta och indirekta påverkan på 
samhället. Gemensamt för respondenterna är att de anser att banken har speciell roll i 
samhället då de är navet i det finansiella systemet och kan påverka företag i andra 
branscher. Resonemanget stämmer överens med Scholtens (2009, s. 159-165) och 
Jeuckens (2004, s. 15-16) beskrivning av bankernas roll i samhället. Respondenterna 
lyfter framförallt fram att de har ett ansvar i och med sin utlånings- och 
investeringsverksamhet. Generellt anser respondenterna att banken har ett ansvar i sin 
egen verksamhet då de har möjlighet att påverka samhället till det bättre genom att 
ställa krav på hur företagen man finansierar och investerar i arbetar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Lars förtydligar resonemanget och menar att, om man ser till 
miljöaspekterna, är bankernas påverkan inte är särskilt hög men att däremot den 
indirekta påverkan är det. ”Då tror jag att det är bankernas uppgift att också att 
integrera hållbarhet i sina beslut om belåning och investeringar, så att de söker de 
bästa projekten vad gäller hållbarhet”, säger Lars. Då banken kontrollerar 
pengaflödena i samhället lyfter Pernilla fram kontrollen av transaktioner som ett annat 
stort ansvarsområde för banken. Hon menar då att om pengar som idag används till 
verksamhet med negativ inverkan på samhället kan identifieras, kan dessa istället 
användas till andra mer positiva projekt. Cecilia och Jonas menar också att det som 
kan särskilja banksektorn från andra branscher är att bankerna är beroende av 
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förtroende. Respondenterna ser alltså att banken har ett socialt ansvar gentemot 
samhället i och med sin verksamhets direkta, men framförallt, indirekta påverkan på 
samhället. Jeucken (2004, s. 99-101) menar just att bankens ansvar framförallt är 
förmedlingen av produkter och tjänster, och att det då är viktigt att banken tar ansvar 
för den indirekta påverkan dessa har ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns en 
uppfattning om man bör stå till svars för sin påverkan på samhälle och ta frivillig 
hänsyn genom att se till att företaget sköts så att man bidrar till en hållbar utveckling 
(Grafström et al., 2008, s. 15; Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15-27; Europeiska 
kommissionen, 2013).  
 
8.3	  Hållbarhetsutmaningar	  

”Vår största utmaning är att kunna ha kunder och företag som vi kan stå för” 
Pernilla Ruin 

 
Generellt för respondenterna är att de ser stora utmaningar kopplade till bankens 
verksamhet vad gäller kapitalförvaltningen och utlåningsverksamheten. Utmaningen 
är framförallt hur man integrerar sociala och miljömässiga aspekter i dessa 
verksamheter på ett sätt som ger förutsättningar för en hållbar utveckling.  De ser 
utmaningar i hur dessa verksamheter påverkar samhället ur ett hållbarhetsperspektiv, 
och att styra fokus mot ett mer långsiktigt perspektiv än kortsiktigt. Även vår 
förstudie visar att bankerna upplever utmaningar kopplat till kapitalförvaltningen och 
utlåningsverksamheten där hållbarhetsstyrning, aktivt ägande och produktansvar är 
viktiga aspekter att arbeta med. Bankerna rapporterar aspekter gällande mänskliga 
rättigheter, miljö, anti-korruption, arbetskraft kopplat till bankens verksamhet. Dessa 
delar blir då viktiga att arbeta med genom hållbarhetsstyrning, aktivt ägande och 
utformning av produkter och tjänster. In- och utlåningsverksamheten är en banks 
affärsspecialitet och kärnverksamhet som ställer krav på att organisationen besitter 
lämplig kompetens i alla affärsenheter (Hamel & Prahalad, 1990, s. 80-81; 
Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 30; Lindholm & Rothwell, 1999, s. 91).	  Magnus 
menar att det är en utmaning för de banker, framförallt de som drivs ur ett 
vinstmaximerande syfte, men menar samtidigt att det kan vara en möjlighet för en 
bank som är vinstdrivande men inte vinstmaximerande och har klara riktlinjer för hur 
sin verksamhet ska skötas.  Susanne tror att banksektorns största 
hållbarhetsutmaningar är utlåningsverksamheten och där ha en uppfattning och 
överblick om vad bankens pengar används till. Kopplat till både kapitalförvaltningen 
och utlåningsverksamheten, menar Amanda att största utmaningarna för en bank idag 
är den egna och/eller kunders exponering mot högriskländer, det vill säga länder med 
hög risk för korruption, negativa politiska aspekter och kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Dessa risker grundar sig i aspekter som vi i vår kartläggning av samhällets 
hållbarhetsutmaningar går under kategorin grundläggande mänskliga förutsättningar 
(FN, 2013; Milleniemålen, 2013). För att göra en hållbar ekonomisk utveckling 
möjligt är det viktigt att de uppfylls på ett individuellt plan (Planetary Bounderies 
Initiatives, 2013). 
 
En annan utmaning är att integrera bankens hållbarhetsarbete i hela organisationen 
och i alla affärsområden, enligt respondenterna. Studier visar också att ansvar inom 
hållbarhet har ökat i spridning till andra delar inom organisationer (NMC, 2012). Det 
är enligt Carroll (1991, s. 40) en förutsättning för att utomstående parter ska acceptera 
organisationens sociala ansvarstagande. Dessutom kan samhällets starka och 
inflytelserika aktörer föregå med gott exempel genom att integrera hållbarhet i sin 
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dagliga verksamhet vilket är en förutsättning för att fler ska gå samma väg (WWF, 
2013, s. 2).  Generellt lyfter de flesta respondenter fram att alla medarbetare bör, 
oavsett om de jobbar som kreditchef eller arbetar i kassan på det lokala kontoret, 
utbildas inom hållbarhet och bli mer integrerade i arbetet. Detta stämmer överens med 
tidigare studier samt våra tidigare belysta teorier som beskriver att alla anställda 
måste integreras i företagets hållbarhetsarbete för att nå ett lyckat hållbarhetsresultat 
(Borglund et al., 2012, s. 82-84; Ernst & Young, 2012). Susanne menar vidare att 
hållbarhetsarbetet måste integreras i hela organisationen och genom att utbilda och 
engagera alla medarbetare kan det i sin tur leda till att banksektorn kan påverka sina 
kunders medvetande om hållbarhet. Lars menar att en stor utmaning är just att 
förändra medarbetarnas beteenden och attityder till hållbarhet och det är en mycket 
omfattande process: ”Att förändra attityder och beteenden inom finanssektorn tar 
tid”, säger Lars. Målet är att oavsett om det gäller kreditgivning, en privataffär eller 
företagsinvestering så kommer hållbarhetsaspekten att finnas där menar Camilla, 
Pernilla och Magnus. Att göra alla mer delaktiga är även viktigt då de flesta 
respondenter lyfter fram att de tror att trycket från kunder och allmänheten kommer 
att öka, och då är det viktigt att alla vet hur banken jobbar så att man kan ge svar på 
kundernas motfrågor. 
 
Bankerna står idag även inför utmaningen att utbilda kunderna i hur ekonomi och 
bankens verksamhet fungerar samt hur produkterna de säljer fungerar och påverkar 
samhället. Enligt Magnus och Amanda handlar det om att verka som en utbildande 
kraft. Detta är särskilt viktigt vad gäller kunder som invandrar till Sverige från andra 
länder menar Cecilia och Jonas. Respondenterna ger dock inga tydliga exempel på hur 
kunden ska bli mer medveten om hur bankens produkter och verksamhet fungerar. 
Vår förstudie visar att bankerna ser utbildning som en social hållbarhetsutmaning idag 
och att de då framförallt fokuserar på initiativ för att förbättra finansiell information 
för kunder. I hållbarhetsredovisningarna belyser bankerna arbetet med att göra 
information mer lättillgänglig via bankernas internet- och telefonbanker, vilket ska 
bidra till förbättrad kunskap hos kunden. Förutom utmaningen i att förklara 
bankverksamhet och olika produkter är det även en utmaning att bli mer transparanta i 
sin verksamhet, och tydligt visa hur och till vad bankens och kundernas pengar 
används. Detta för att bli mer trovärdiga i sitt hållbarhetsarbete menar Magnus, 
Susanne och Pernilla. Öppenhet i företagets verksamhet är en förutsättning för att 
skapa trovärdighet och en viktig del i företagens hållbarhetsarbete (Löhman & 
Steinholtz, 2003, s. 15-27). 
 
En möjlig utmaning som Cecilia och Jonas på SEB och Camilla lyfter fram är hur 
man ser till att man får en mångfald på arbetsplatsen. En mångfald kan leda till att 
företaget får in olika kompetenser som kompletterar varandra, vilket kan leda till att 
företagets beslutsprocesser förbättras och effektiviseras då de ses från flera olika 
perspektiv. Detta anser Cecilia och Jonas är en viktig aspekt för ett framtida hållbart 
samhälle. Förstudien visar att detta är en punkt som bankerna lyfter fram som en 
viktig social utmaning. Förutom mångfald på arbetsplatsen i form av etniskt ursprung 
tyder förstudien på att köns- och åldersfördelning i bankernas olika affärsområden är 
en viktig detalj att lyfta fram ut ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Förutom att en del av dagens identifierade utmaningar kan komma att få större 
betydelse, tror Lars att man kommer att se mer regleringar på marknaden vilket kan 
bli en utmaning för bankerna att rätta sig efter.  Lars tror att regleringarna kan leda till 
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en krympande banksektor: ”De ekonomiska kriser som är skapade under de senaste 
fem åren kommer ju via finanssektorn och det betyder på något sätt att finanssektorn 
blivit för stor i förhållande till real ekonomin”, säger Lars. Magnus har ett liknande 
resonemang och menar att bankerna ur ett hållbarhetsperspektiv kan behöva återgå till 
den man gjorde en gång i tiden, nämligen att bedriva bankverksamhet för den reella 
ekonomin istället för att skapa produkter som inte har en reell påverkan. En 
krympande banksektor, likt Lars påpekar, tror vi kan leda till mindre möjlighet för 
kreditexpansion där regleringar sätts för att motverka detta. Nämnvärt anser vi är att 
vi varken i vår förstudie eller i intervjuerna finner stöd för att banksektorn ser 
kreditexpansion som en hållbarhetsutmaning. Kreditexpansion bidrar enligt Gamson 
(2000, s. 68-75) till överkonsumtion och överhettning i ekonomin, vilket motverkar 
en hållbar utveckling. I det fallet bör kreditexpansion vara en direkt påverkan på 
samhället av bankernas verksamhet, vilket bankerna bör identifiera som en 
hållbarhetsutmaning. 
 
8.4	  Hållbarhetsarbetet	  
”En kombination av bättre hjälpverktyg för medarbetaren och god individbedömning 

är nyckeln till ett lyckat CSR-arbete” 
 Susanne Sweet 

 
Gemensamt för respondenterna är att de lyfter fram behovet av lämpliga system och 
verktyg för att integrera hållbarhet i både kredit- och investeringsbeslut, även om det 
integreras i många banker idag. Pernilla menar att det är en förutsättning för att 
säkerställa att företag man finansierar och investerar i sköter sig på ett lämpligt sätt 
vad gäller hållbarhet.  UNDPs rapport (2013, s. 11) lyfter fram behovet av hållbara 
samhällsstrategier som kan styra den mänskliga utvecklingen och klimatmålen mot 
lägre utsläpp och miljöpåverkan. Där kan bankerna genom att ställa krav på sina 
kunder vara en viktig del i förändringen. Vår förstudie visar också att just 
hållbarhetsstyrning är en viktig del för bankerna att jobba med, och då framförallt 
bedömning av miljömässiga och sociala risker i affärsområden och processer för att 
övervaka att kunden följer bankens miljömässiga och sociala krav. I vår studie har vi 
inte fördjupat oss i hur bankernas miljömässiga och sociala krav på sina kunder är 
utformade, och det är inget som kommenterats av våra respondenter. Dock så bör 
bankens miljömässiga krav vara utformade så att de innefattar de processer som 
Rockström et al. (2009, s. 472-473) beskriver som nödvändiga att arbeta med för att 
inte överskrida de planetära gränserna.  Susanne menar att individer i banksektorn 
alltid varit duktiga på att bedöma kunden de har att göra med, men att det behövs fler 
och bättre hjälpverktyg inom hållbarhetsfrågor för anställda att använda sig av. Att 
mäta social påverkan och miljöpåverkan av ett kreditbeslut är enligt Magnus en 
utmaning och det är något som man bör forska vidare kring för att ha möjlighet att ta 
fram tydligare ramverk. Susanne anser också att forskning är viktigt i den aspekten, 
men säger samtidigt att bankerna borde vara bättre på att följa den forskning som sker 
på området. Med tanke på att litteraturen kring CSR ger en rad definitioner där 
hållbarhetsarbetet bör integrerar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter 
(Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15ff; Mirvis, 2012, s. 153-156; Elkington, 1999, s. 
41) är det viktigt att ramverk utformas så att dessa aspekter tas i beaktning vid 
kreditbeslut. Lars har ett liknande resonemang och menar att bankernas riskrating av 
företag, vad gäller krediter, bör innefatta fler hållbarhetsaspekter. Lars menar vidare 
att bankerna även bör ta en större roll i att driva hållbarhet genom att investera i 
produkter och projekt som bidrar till en hållbar utveckling. Behovet utav förnybar 
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energi är ett sådant exempel, som är ett måste för att bemöta nuvarande, och 
framförallt, framtida energibehov på ett hållbart sätt. För att lyckas med detta krävs en 
kraftfull ökad satsning på energilösningar baserade på förnybar energi (WWF, 2011, 
s. 2). 
 
Genom att banker via sin kapitalförvaltning är ägare i bolag så finns möjlighet att 
påverka företag i andra branscher hur de jobbar med hållbarhet. Förstudien visar att 
just ägarstyrning är en viktig hållbarhetsfråga för bankerna. Karan säger att det både 
är en möjlighet och utmaning för bankerna att påverka andra företags verksamheter 
till det bättre. Karan menar att en dialog då är viktig och att man inte bara utesluter 
företag som inte lever upp till en viss standard, för då har man ingen chans att 
påverka. Både Susanne och Karan menar att det i framtiden inte kommer räcka att 
”screena” bort företag i branscher som till exempel vapen- och tobaksindustrin.  
Karan menar också att ett mer långsiktigt tänk och kan ge högre avkastning på längre 
sikt då man istället kanske har undvikit sociala och miljömässiga risker. Det stämmer 
väl överens med resonemanget att ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 
måste tas i beaktning för att gynna företaget på lång sikt (Elkington, 1998 s. 22). De 
flesta portföljförvaltare mäts idag under en ettårsperiod vilket är för kortsiktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv, påpekar både Karan och Lars. ”Man kan förstöra mycket 
långsiktiga värden genom kortsiktig vinstmaximering”, säger Lars.  
 
Det mest frekventa svaret från respondenterna på hur bankerna bör integrerar alla 
medarbetare i hållbarhetsarbetet är genom utbildning. Cecilia och Jonas menar att alla 
medarbetare som jobbar ute i affärsverksamheten behöver ha kunskap om hållbarhet 
och det skulle behöva utvecklas. Exempelvis måste en kundansvarig redan i första 
mötet med sin kund ha en förståelse och dialog kring kundens verksamhet. Amanda 
och Camilla påpekar att det är viktigt att dessa utbildningar är kopplade till vilka 
arbetsuppgifter som medarbetaren har så att det blir förståeligt och kan användas i 
dennes dagliga arbete. Respondenterna anger att bankerna idag har utbildningar för 
alla medarbetare vad gäller hållbarhetsfrågor. Dock så anger respondenterna att de 
inom bankerna jobbar på att göra dessa utbildningar bättre och oftare. Karan påpekar 
också att det efterfrågas av de flesta anställda: ”Dom är sugna på att lära sig mer, det 
märks”, säger Karan. Tidigare studier tyder även på detta och att den genomsnittliga 
arbetaren vill bli mer delaktig i hållbarhetsarbetet (Net Impact, 2012a). Magnus anger 
en lite annan bild av situationen och påpekar att alla Ekobankens medarbetare i allra 
högsta grad är med och påverkar och tycker till om hur banken ska bedriva sitt 
hållbarhetsarbete. Magnus påpekar att Ekobanken har en väldigt platt organisation 
och att en viktig del i att vara anställd hos Ekobanken är att vara delaktig i 
hållbarhetsarbetet. Han menar att man måste skapa sig en uppfattning om företaget 
man har att göra med, och det gör man till stor del genom självutbildning.   
 
Idag har de flesta banker mer eller mindre stora CSR-avdelningar, eller 
hållbarhetsavdelningar, med ett övergripande ansvar för bankernas hållbarhetsarbete. 
I dessa avdelningar finns ofta experter inom banken olika verksamhetsområden med 
ansvar för processer som rör dessa. Hållbarhetschefer, miljöchef, operativa chefer 
inom hållbarhets-, samhälls- och kommunikationsfrågor samt ESG- analytiker är 
vanliga tillsatta tjänster. Dock tror både Amanda, Cecilia och Jonas att färre personer 
kommer arbeta dedikerat med just hållbarhet men att kunskapen om hållbarhet 
kommer öka bland den genomsnittliga arbetaren. Respondenterna generellt anser 
dock att det är viktigt med specifik kompetens inom hållbarhet. Det behövs några 
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individer med specifik kunskap som andra medarbetare kan vända sig till samt en typ 
av hållbarhetsavdelning som kan användas om ett kunskapscenter för resten av 
organisationen. Enligt Magnus är målet dock att det inte ska finnas speciella 
yrkesroller eller avdelningar för hållbarhetsfrågor utan att det ska vara integrerat i 
hela verksamheten och diskuteras vid varje beslut. Magnus representerar Ekobanken 
och de har ingen specifik hållbarhetsavdelning, dock så är de totalt 15 personer som 
idag jobbar inom Ekobanken vilket kan påverka Magnus syn på yrkesroller. 
Gemensamt för alla respondenter är att det inte räcker med enbart experter i en 
organisation, utan alla måste integreras och vara delaktiga för att uppnå ett lyckat 
hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2012, s. 82-84; Ernst & Young, 2012). 
 
Eftersom att konsensus bland respondenterna råder att intressenters engagemang kring 
hållbarhetsfrågor kommer öka blir därför betydelsen av intressenternas åsikter kring 
bankens hållbarhetsarbete allt viktigare. Det gäller då att vara transparenta i sitt arbete 
och visa vad man gör och hur man gör det (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15-27). 
Många av bankerna för idag en dialog med olika intressentgrupper genom konferenser 
och olika samarbeten. Bankerna är även under stark mediabevakning, vilket gör att de 
alltid är uppmärksammade. Det viktigaste enligt Pernilla, Cecilia och Jonas är att 
kunden är nöjd, vilket är det övergripande målet för banken. Alla undersökta banker i 
vår förstudie har rutiner för hur kundnöjdhet mäts och lyfter fram vikten av 
kundundersökningar som ett verktyg för att bedöma hur bankens verksamhet bedrivs. 
Lars påpekar dock att de viktigaste intressenterna för bankerna är deras ägare, vilket 
stämmer överens med aktieägarteorin (Lazonick & O'Sullivan, 2000, s. 13-16). Lars 
menar samtidigt att det är viktigt att inte stöta sig med andra intressentgrupper. Han 
menar att bankerna generellt skulle kunna bli bättre på att bli mer kunddrivna än 
aktieägardrivna. Resonemanget tyder alltså på att bankerna kan komma att röra sig 
från ett övergripande fokus på aktieägarnas intressen till att integrera andra 
intressenters förväntningar i deras hållbarhetsstrategi (Lauring & Thomsen, 2010, 
citerat i Dobers, 2010, s. 201-203; Borglund et al., 2012, s. 34-35; Grafström et al., 
2008, s. 33).   
 
En övergripande reflektion är att respondenterna anser att man bör sträva efter att 
följa ekonomiska, lagliga och etiska (sociala- och miljömässiga) krav på sin 
verksamhet. Dock bortser man från att involvera termen välgörenhet vid diskussionen 
av sitt hållbarhetsarbete. Ett flertal av respondenterna menar att ett hållbarhetsarbete 
handlar om en strategi som ska vara lönsam för ett företag och vara bidragande till en 
hållbar utveckling. Karan, Susanne och Camilla menar att ett fokus på välgörenhet 
kan innebära att man tappar fokus på vad som egentligen är viktigt, nämligen bankens 
dagliga verksamhet. Carroll (1991, s. 40) betonar filantropisk verksamhet som ett steg 
i företagens CSR-arbete, vilket kan vara en orsak varför en del av respondenterna 
anser att termen CSR är ett mindre bra verktyg att rätta sig efter. Som tidigare nämnt, 
anser vi att termen CSR handlar om att driva ett ansvarsfullt företagande, där man tar 
ansvar för eventuellt negativa effekter av verksamheten och försöker förbättra de 
positiva effekterna, oavsett filantropisk verksamhet eller inte. 
	  
8.5	  Individens	  kompetenser	  
Gällande vilka individuella kompetenser som behövs i bankernas hållbarhetsarbete 
anser respondenterna generellt att det är viktigt att ha en mix av både formella och 
informella kompetenser. Enligt majoriteten av respondenterna är det framförallt 
viktigt att man besitter god grundkompetens inom sitt affärs- eller ansvarsområde. 
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Dock behöver alla medarbetare inom banksektorn en generell kunskap gällande 
hållbarhet som en del av sitt stora kompetensområde. För att företaget ska lyckas 
integrera hållbarhet i den dagliga affärsprocessen, menar respondenterna. ”Det är 
viktigt med en bredare kompetens och har man skaffat sig den kompetensen via 
utbildning så tror jag att det också har förändrat attityder”, säger Lars. Susanne 
tillsammans med Lars, som båda förläser på universitet, menar att lärosätet har ett 
ansvar att utbilda sina blivande ekonomer så de har en viss baskunskap inom CSR och 
hållbarhet. En generell iakttagelse är att det kan vara en fördel med olika kompetenser 
och kunskaper i en grupp för att nå framgång. En grupp med diversifierade kunskaper 
och bakgrunder är en fördel vid analys av sociala och miljömässiga risker och 
möjligheter vid affärsbeslut menar Magnus, Susanne och Camilla.  
 
En identifierad viktig kompetens är att ha en förståelse för hur banken och dess 
affärer fungerar. Det överensstämmer och hänvisas till den övre delen i vår teoretiska 
sammanfattande modell, specifik yrkeskompetens (Le Deist & Winterton (2005, s. 39; 
Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 31; Mills et al., 2011, s. 5). Denna typ av 
kompetens är viktig för en individ för att kunna omsätta sina övriga egenskaper och 
kunskaper till att utföra en specifik uppgift. Att förstå hur bankens verksamhet 
fungerar är en typ av formel kompetens där banken kan utbilda individen för att 
utveckla den specifika yrkeskompetensen. Camilla menar att en förståelse om hur 
bankverksamheten fungerar är centralt. Utan en god inblick i affärsområdet är det 
svårt att förstå hur verksamheten påverkar hållbarhetsaspekter och hur dessa påverkar 
verksamheten. En förutsättning för ett effektivt hållbarhetsarbete är att man 
identifierar hållbarhetsaspekter som är relevanta för verksamheten och anpassar sitt 
arbete efter dem (SRG, 2011a, s. 8). Lars exemplifierar detta och menar att alla 
företagsrådgivare bör ha vissa ekonomiska kunskaper för att sedan komplettera det 
med kunskaper kring hållbarhet. Susanne poängterar att om inte kärnkompetens finns 
kring företagets produkter och tjänster kan kunder och investerare lätt genomskåda 
brister i hållbarhetsarbete. Det är omöjligt för en bank att vara insatt i alla 
företagskunders verksamheter och de måste ha förmågan att inse det. Susanne föreslår 
att om inte banken besitter specifik kunskap inom de enskilda branscherna så måste 
banken ta in den kunskapen utifrån, med hjälp av konsulter.  
 
Andra identifierade egenskaper är att det är viktigt att vara analytisk och ha förmågan 
att snabbt ta till sig ny information. Cecilia och Magnus menar att man ligger som 
banktjänsteman oftast i informationsunderläge gentemot kunden och det är därför 
viktigt att man snabbt och enkelt kan ta del av de fakta som behövs, för att även 
kunna bedöma hållbarhetsaspekter. Magnus, tillsammans med Susanne, menar att det 
är viktigt att kunna analysera och kritiskt granska information. Detta påvisar även 
(Mills et al., 2011, s. 5) teorier om att personer som jobbar med hållbarhet behöver ha 
systemtänkande och analytisk kompetens, vilket kan hänvisas till specifik 
yrkeskompetens (isbergets topp) i vår sammanfattande teoretiska modell. 
 
Lars, Magnus och Camilla lyfter fram vikten av att en individ bör ha värderingar som 
stämmer överens med hur organisationen vill bedriva sitt hållbarhetsarbete. Det är 
viktigt för att visa ett gott omdöme i olika affärsbeslut. Andra viktiga egenskaper att 
besitta på individnivå är att man har ett intresse av att jobba med hållbarhetsfrågor, är 
nyfiken och lyhörd samt att man är engagerad. Detta kan kopplas ihop med de två 
nedre nivåerna av vår sammanfattande teoretiska modell där normativ kompetens och 
de grundläggande personliga egenskaperna berörs. En individ intresse styrs av dennes 
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referensram kring vad som är rätt eller fel, alltså den normativa kompetensen. Samma 
sak gäller individens värderingar och omdöme (Mills et al., 2011, s. 5-8; 
Bergenhengouwen et al., 1996, s. 30-31). Att vara engagerad i hållbarhetsfrågor kan 
kopplas ihop med en individs källa till entusiasm, de personliga egenskaperna 
(Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 31). Bankerna anger utbildning som det 
övergripande verktyget för att påverka medarbetarnas deltagande i hållbarhetsarbetet. 
Den normativa kompetensen och grundläggande personliga egenskaper är svårt för en 
individ att stärka och därför svårt för organisationen att utveckla genom utbildningar 
och kurser (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 31; Garavan & McGuire, 2001, s. 144-
145), vilket vi kan se i vår sammanfattande teoretiska modell. Det saknas dock ett 
resonemang bland våra respondenter om hur medarbetarens värderingar kan stärkas 
till fördel för hållbarhetsarbetet.  Om inte individen har ett eget intresse och ser sin 
egen vinning i att arbeta med dessa frågor så är det svårt i en organisation att integrera 
hållbarhet som en del av vardagen. Det innebär att banklednings uppgift är, på ett 
enkelt och tydligt sätt, förklara för sina medarbetare sin roll i organisationens 
hållbarhetsarbete och hur hållbarhet kan skapa konkurrensfördelar för dem och 
banken. Detta för att skapa en inre motivation och intresse hos den enskilda 
medarbetaren att arbeta med och integrera hållbarhet i sin dagliga affär.   
 
För att sätta igång processer som sprider sig i en organisation är det viktigt att det 
finns individer som kan få med sig andra individer i samma riktning, alltså personer 
som kan driva förändringsprocesser (Godemann & Michelsen, 2011, s. 71). Förmågan 
att bygga relationer och vara en god kommunikatör, social kompetens, är då en viktig 
egenskap som respondenterna lyfter fram. Den sociala kompetensen är inte bara 
viktig för personer ansvarig för olika processer utan även för personer i yrkesroller 
direkt kopplade till kundbemötandet. Detta överensstämmer med vad de belysta 
teorierna menar med interpersonell kompetens, hur en individ kommunicerar och 
agerar vid interaktion med andra (Mills et al., 2011, s. 5-8; Le Deist & Winterton, 
2005, s. 38-40). God kommunikativ förmåga är viktigt för att nå ut med budskap till 
kollegor och kunna sprida hållbarhetsfrågorna inom alla divisioner i företaget, menar 
respondenterna. Resonemanget styrks även av Mills et al. (2011, s. 5-8) och Net 
Impacts (2012b) teori om att den sociala kompetensen är en grundförutsättning till ett 
lyckat och effektivt hållbarhetsarbete. Social kompentens är en grundläggande 
kunskap för att kunna kommunicera sitt hållbarhetsarbete både internt och externt 
(Mills et al., 2011, s. 5-8).  
 
Gällande rekrytering av personal så anser våra respondenter generellt att hållbarhet är 
något som är integrerat i rekryteringsprocessen men som i framtiden kommer behöva 
integreras ytterligare. Vad gäller kompetensförsörjningen är det viktigt att 
organisationen identifierar kompetenser som de anser nödvändiga ur ett 
hållbarhetsperspektiv för att det ska påverka hållbarhetsarbetet till det bättre (de 
Bruijn et al., 2005, s. 61-62). Respondenterna tror dock att den största anledningen till 
ett ökat fokus på hållbarhet i rekryteringsprocessen är att trycket från nya 
medarbetare, att banken ska arbeta med hållbarhet dagligen, kommer att öka. Susanne 
anser att dagens hållbarhetsproblem är skäl nog för att detta ska vara en del av 
rekryteringsprocessen. Lars menar att hållbarhet kan inkluderas i verksamheten och 
på så vis skapa ett starkare varumärke. Detta leder till att bankerna kan attrahera nya 
kompetenta och attraktiva medarbetare. Både Susanne och Lars anser att universiteten 
där har ett ansvar, att utbilda sina studenter, inom området så alla har grundläggande 
kunskaper och färdigheter gällande hållbarhet. 
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8.6	  Sammanfattande	  tabell	  
Nedan följer vår sammanfattande tabell över banksektorns identifierade upplevda 
hållbarhetsutmaningar, vad de upplever som viktigt i deras arbete och vilka 
kompetenser som efterfrågas.  

 
Huvudområden   
Hållbarhetsutmaningar 
-Vilka utmaningar upplever banksektorn? 

 Investerings och 
utlåningsverksamhet. 

 Integrera bankens hållbarhetsarbete i 
hela verksamheten. 

 Utbilda kunder kring hur 
samhällsekonomin fungerar. 

 Mångfald på arbetsplatsen 
Hållbarhetsarbete 
- Vad upplever de då som viktigt i sitt 
hållbarhetsarbete? 

 
 System och verktyg för att integrera 

miljömässiga och sociala aspekter i 
kredit- och investeringsbeslut 

 Aktiv hållbarhetsstyrning 
 Aktiv ägarstyrning 
 Utgå från långsiktig avkastning 
 Ökad transparens för ökad 

trovärdighet 
 Utbilda medarbetaren inom 

hållbarhet  
 En förflyttning av 

hållbarhetsansvaret från enskilda 
avdelningar till alla delar av 
organisationen. 

Individens kompetenser 
- Vilka kompetenser efterfrågas då? 

 
 God förståelse för hur banken och 

dess affärer fungerar. 
 God kunskap inom sitt affärs- och 

ansvarsområde. 
 Hållbarhet som en del av sitt 

kompetensområde. 
 Intresse av att jobba med 

hållbarhetsfrågor samt ett 
engagemang. 

 Värderingar som gör det möjligt för 
hållbar utveckling. 

 Social kompetens, förmåga att skapa 
relationer och vara en god 
kommunikatör. 

 Förmåga att kritiskt analysera och ta 
till sig ny information. 

 Generellt är personer med olika 
kompetenser och kunskaper viktigt 
för ett framgångsrikt arbete. 

 

Tabell 5. Analys av banksektorn 
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9.	  Slutsats	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
I detta kapitel har vi dragit slutsatser utifrån vår analys. Vidare vill vi besvara vår 
frågeställning och till sist avslutar vi med förslag till vidare forskning. 
	  
9.1	  Slutsats	  
Samhället står idag inför en rad hållbarhetsutmaningar kopplade till sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. För att uppnå en hållbar utveckling behöver 
grundläggande mänskliga förutsättningar uppnås samtidigt som man håller sig inom 
ramen för vad vår planet klarar av, då jordens resurser är ändliga.  Det innebär att alla 
företag, inklusive banker, har en viktig roll att fylla genom att stå till svars för sin 
påverkan på samhället. Hållbarhet är något som debatteras flitigt i media och har ett 
ökat fokus i dagens forskning inom företagsekonomi, vilket är bidragande orsak till 
vårt ämnesval. Hållbarhet är idag en aspekt som blir en allt viktigare del i företagens 
affärsplanering, vilket ställer stora krav på hur företagens verksamheter utformas. 
Detta resonemang ledde in oss på syftet med vår studie, som är att undersöka och 
analysera hur banksektorn förberedelser sig inför de hållbarhetsutmaningar de står 
inför.  
 
Vår frågeställning lyder: Hur förbereder sig den svenska banksektorn för att bemöta 
sina upplevda hållbarhetsutmaningar, och hur påverkar det efterfrågan på individuell 
kompetens? 
 
Hur bankerna förbereder sig grundar sig i vilka deras upplevda hållbarhetsutmaningar 
är och vi har identifierat ett flertal sådana. Den mest övergripande utmaningen är 
kopplat till bankens huvudverksamhet, nämligen investerings- och 
utlåningsverksamheten. Generellt för alla olika branscher borde vara att företagens 
huvudverksamhet utgör de största utmaningarna vad gäller hållbarhetsaspekter.  Det 
som dock är tydligt utifrån vår studie är att banksektorn inte ser de direkta effekterna 
av verksamheten som den största utmaning, utan de indirekta effekterna. Därför 
fokuserar banksektorn idag framförallt på att säkerställa att de företag de finansierar 
och de företag de investerar i bedriver en verksamhet som är inom ramen för vad som 
kan anses vara hållbart. För att kunna göra en sådan bedömning behövs system och 
verktyg för att integrera miljömässiga och sociala aspekter i bankernas kredit- och 
investeringsbeslut. Om bankerna lyckas med detta anser vi att de kan vara till stor 
hjälp för att möta de hållbarhetsutmaningarna samhället står inför idag. 
 
Den slutsats vi kan dra är att det idag finns system och verktyg för bankerna att rätta 
sig efter, men att de behöver utvecklas och integreras i hela verksamheten. Vi ser att 
de miljömässiga och sociala aspekterna behöver integreras på ett tydligare sätt och att 
man behöver förtydliga hur man tar dessa aspekter i beaktning i sitt dagliga arbete. 
Vår studie visar att ett tydligare ramverk för hur man ska bedöma social och 
miljömässig inverkan av affärsbeslut måste utvecklas. För att belysa hållbarhetsfrågor 
i bankernas huvudverksamhet lägger bankerna idag ett fokus på aktiv 
hållbarhetsstyrning och ägarstyrning. Med hållbarhetsstyrning menas framförallt 
bedömning av miljömässiga och sociala risker i affärsområden och processer för att 
övervaka att kunden följer bankens miljömässiga och sociala krav. Om kundens 
verksamhet inte lever upp till den standard som bankerna kräver kan de välja att höja 
kundens riskrating, vilket gör det dyrare för kunden att låna pengar, eller att inte 
finansiera verksamheten. Ett aktivt ägande innebär att bankerna är med och påverkar 
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verksamheten i de företag de genom sin kapitalförvaltning är ägare i. Bankerna kan då 
ställa krav på företag för att se till att de i sin verksamhet har hållbarhetsaspekter i 
beaktning. Vi, tillsammans med ett antal respondenter, menar att det inte är tillräckligt 
från bankens sida att utesluta företag ur bankens portfölj som inte lever upp till en viss 
standard. Genom att inte vara delägare i företagen kan de heller inte påverka 
verksamheten till det bättre, vilket gör att hållbarhetsproblemen kvarstår. Det går 
alltid att ifrågasätta om de krav bankerna ställer på sina kunder är tillräckliga sett ur 
ett hållbarhetsperspektiv och hur effektiva metoderna för uppföljning av företagens 
verksamheter är. Att döma av respondenterna är att det är en utmaning för bankernas 
hållbarhetsarbete som de jobbar med att utveckla.  
 
För att kunna förbereda sig mot stundande hållbarhetsutmaningar och ta sitt ansvar, 
som en av samhällets viktigaste aktörer, påvisar vår studie att alla medarbetare måste 
vara involverade i hållbarhetsarbetet. Idag har de flesta banker uttalade 
hållbarhetsavdelningar som är ansvariga för dessa frågor men det finns en uppfattning 
inom banksektorn att det inte räcker med att man koncentrerar hållbarhetsarbetet till 
endast en specifik avdelning. De lokala kontoren och andra centrala affärsavdelningar 
måste också ta del av organisationens hållbarhetsarbete. För att göra detta möjligt är 
alla våra respondenter överens, likt vi, att alla bankens anställda måste genomgå 
utbildningar i området. Medarbetarna genomgår idag utbildningar i hållbarhet och 
hållbar utveckling, vilket framförallt påverkar individens specifika yrkeskompetens. 
Genom att utbilda personalen inom hållbarhet förbereder sig bankerna för att integrera 
hållbarhet i hela organisationen, via en förflyttning av hållbarhetsansvaret från den 
enskilda avdelningen till alla olika verksamheter. Vi anser att ett en fördelning av 
ansvaret till alla delar av organisationen är en förutsättning för att på ett effektivt sätt 
integrera hållbarhet i hela organisationen. En specifik hållbarhetsavdelning måste 
dock finnas kvar, som ett kunskapscenter och stöd, för att de anställda ska kunna ha 
något att luta sig tillbaka mot vid ett affärsbeslut. 

Individens värderingar bör också vara i linje med hur bankerna vill styra sin 
verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Studien visar ett behov utav ändrade attityder 
och värderingar, då framförallt för att göra det möjligt att gå från ett kortsiktigt till ett 
mer långsiktigt avkastningsperspektiv. Individen bör med andra ord ha en förståelse 
för att projekt och investeringar kan påverka hållbarhetsaspekter negativt och då bör 
man, även om de är lönsamma, undvika dessa. Vi tror att individer som bara 
värdesätter monetär avkastning har svårt att bidra till att bankens verksamhet blir mer 
hållbar. Samtidigt anser vi att det är upp till bankens ledning att mäta och bedöma 
individers prestationer och verksamhetens resultat på längre sikt. Vi är av 
uppfattningen att om prestationsbedömningen mäts utifrån ett längre perspektiv 
kommer även sociala och miljömässiga aspekter tas mer i beaktning då det påverkar 
risken i projekt och verksamheter över tid. Det kan i sin tur medföra förändrade 
attityder hos medarbetaren gentemot hållbarhet samt öka deras engagemang i dessa 
frågor ytterligare. Dock, för att återkoppla till utbildning, visar vår sammanfattande 
teoretiska modell att det är svårare att påverka individens personliga egenskaper och 
värderingar via utbildning än vad det är att påverka individens specifika 
yrkeskompetens. Därför anser vi att det vore till bankernas fördel att arbete mer med 
individens värderingar, samt ta dessa i beaktning i rekryteringsprocessen.  
 
Oavsett vilken roll du har i banken visar vår studie att de viktigaste kompetenserna, 
kopplat till hållbarhetsarbetet, som banksektorn idag efterfrågar är en god förståelse 
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för hur banken och dess affärer fungerar samt god kunskap inom sitt affärs- och 
ansvarsområde. Har man inte den kunskapen är det svårt att förstå vilken påverkan 
verksamheten har på aspekter som rör hållbarhet. Dessutom är det en förutsättning för 
en individ att kunna omsätta sina övriga kompetenser och kunskaper vid utförandet av 
uppgifter kopplade till det dagliga arbetet. Kunskap om hållbarhet är dock något som 
efterfrågas mer och mer av bankerna som en del av individens kompetensområde. 
Bankerna idag upplever ett behov av att integrera hållbarhet i övriga organisationen 
och då är det viktigt att individen har kunskap inom hållbarhet. Till exempel är det 
viktigt för en företagsrådgivare, förutom att ha kunskapen för att göra en ekonomisk 
analys, att veta vad som är viktigt i kundens verksamhet att ta i beaktning vad gäller 
hållbarhet.  
 
Förmågan att göra kritiska analyser och förmåga att ta till sig ny information är 
egenskaper som är viktiga för bankens hållbarhetsarbete. Ofta befinner sig bankens 
medarbetare, oavsett tjänst, i informationsunderläge mot den kund eller företag man 
möter i sitt dagliga arbete. För att kunna bedöma hållbarhetsaspekter, och inte bara 
kvantifierade ekonomiska aspekter, behöver man kunna ta till sig information om 
kunden ifråga och analysera informationen kritiskt. Studien visar även att det gärna 
efterfrågas individer med ett engagemang och intresse för hållbarhetsfrågor. Vi anser 
att det har stark koppling till ovanstående, för utan ett intresse och engagemang tror vi 
det är svårt att ta sig an det informationsunderläge man har mot kunden eller företaget 
i fråga. Utifrån vår studie drar vi dock slutsatsen att en bidragande orsak till bankernas 
förberedelser vad gäller hållbarhetsarbetet är att det efterfrågas av blivande och 
nuvarande medarbetare. Respondenterna ger en bild av att bankerna måste driva en 
ansvarsfull verksamhet för att attrahera den bästa arbetskraften. Vi anser därför att 
bankerna anpassar sig efter medarbetarnas krav om engagemang, och inte tvärt om.  
 
Social kompetens, förmågan att bygga relationer och vara en god kommunikatör, 
anser vi är en viktig del av en individs kompetensområde i alla yrken där man har 
med andra människor att göra. Det är även något som efterfrågas som en del av de 
bankanställdas kompetensområde. Det är en viktig beståndsdel för att göra bankernas 
mål med hållbarhetssyrning och aktivt ägande möjligt. I dessa processer är 
kommunikationen mellan banken och dess kunder av stor vikt för att 
hållbarhetsfrågorna skall kunna beröras. I och med ett ökat fokus på hållbarhet i alla 
bankens verksamhetsområden blir även efterfrågan efter socialt kompetenta personer 
större.  
 
9.2	  Teoretiskt	  bidrag	  och	  överförbarhet	  
Vi har med denna studie bidragit med kunskap kring vilka individuella kompetenser 
som är betydelsefulla i en organisations hållbarhetsarbete, vilket det visat sig finnas 
ett behov utav (de Bruijn et al., 2005, s. 61-62). Vår studie har utgått ifrån teori 
kopplat till kompetens, kompetensstruktur, kompetenser inom hållbarhetsarbete samt 
teorier kopplade till CSR och hållbarhetsarbete. Vidare har vi undersökt en bransch 
som är relativt outforskad vad gäller vårt givna ämnesval, vilket gör att vår studie 
bidrar med kunskap om kompetenser inom hållbarhet kopplat till banksektorn.  
 
Likt tidigare studier och forskning som berör viktiga kompetenser för ett lyckosamt 
hållbarhetsarbete i organisationer generellt (Mills et al., 2011; Net Impact, 2012b; de 
Bruijn et al., 2005) bekräftar våra resultat att individens sociala kompetens även är en 
viktig del i bankernas hållbarhetsarbete. Detta då det visat sig att god kommunikation 
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mellan bankens anställda och sina kunder är en förutsättning för att processer 
kopplade till hållbarhetsarbetet, som hållbarhetstyrning och aktivt ägande, ska vara 
möjligt.  
 
Vi har även identifierat att det är viktigt att individen har specifik yrkeskompetens, 
som Bergenhenegouwen et al. (1996, s. 30) beskriver som förmåga och färdigheter att 
utföra en given uppgift samt allmän tillämpad yrkeskompetens. Kopplat till vår studie 
innebär detta att ha god förståelse för bankernas kärnverksamhet. Utan en förståelse 
inom det specifika affärsområdet är det svårt att kunna bedöma hur verksamheten 
påverkar hållbarhetsaspekter och hur dessa påverkar verksamheten.   
 
Studien påvisar även fördelar med att individen besitter systemtänkande och analytisk 
kompetens, vilket stämmer överens med tidigare forskning av Mills et al. (2011, s. 5). 
Då en banktjänsteman ofta befinner sig i informationsunderläge vad gäller kundens 
verksamhet är det viktigt att snabbt kunna ta till sig ny information och skapa sig en 
bild över kundens verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Vi har identifierat att engagemang och värderingar är viktiga delar i en individs 
kompetensområde för ett effektivt hållbarhetsarbete i bankerna ska vara möjligt. 
Individen bör värdera konsekvenserna av verksamhetens påverkan på 
hållbarhetsaspekter och individens värderingar bör vara i linje med hur banken vill 
styra sitt hållbarhetsarbete. Vad gäller engagemang är det framför allt intresset för att 
arbete med hållbarhetsfrågor som är viktigt och ta sig an problem kopplat till detta 
som är viktigt. Kompetenserna nämnda, värderingar och engagemang, är 
grundläggande i en individs kompetenstruktur (Bergenhenegouwen et al., 1996, s. 30-
31) och har tidigare identifierats som viktiga i en organisations hållbarhetsarbete 
(Mills). Vårt teoretiska bidrag här är en sammankoppling av teorier som behandlar 
individens kompetensstruktur och kompetenser kopplade till just hållbarhetsarbete. Vi 
har även visat hur det kan appliceras specifikt på bankbranschen arbete ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
  
Eftersom att vi i vår studie endast undersökt den svenska banksektorn anser vi att man 
med försiktighet ska dra slutsatser om huruvida resultatet kan appliceras på andra 
branscher och företag. Vi anser dock att vårt teoretiska bidrag bör kunna appliceras 
med tillförsikt på andra branscher. Exempelvis menar vi att oavsett vilket bransch en 
individ arbetar inom så bör specifik yrkeskompetens vara något av stor vikt för att 
kunna integrera hållbarhetsaspekter i den specifika verksamheten. Vidare tror vi att 
social kompetens är en förutsättning för att kunna kommunicera hållbarhet, både 
externt och internt, även i andra branscher. Oavsett företag tror vi det är viktigt att 
man för en dialog med parter som berörs eller påverkas av företagens verksamhet ur 
ett hållbarhetsperspektiv.  
 
 
9.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Vi ser ett behov av vidare forskning kring hur de sociala och miljömässiga aspekterna 
kan användas på ett bättre sätt vid kredit och investeringsbeslut. Denna studie skulle 
kunna ge förslag till hur befintliga kredit och investeringssystem kan utvecklas till det 
bättre sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom skulle en sådan studie hjälpa att sätta 
upp mätbara indikatorer för hur man ska bedöma miljömässiga och sociala aspekter. 
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Vid en sådan studie skulle en omfattande kvalitativ studie göras med respondenter 
som relevanta forskare, politiker och banktjänstemän.  
 
Vi ser även behov utav att kritiskt studera bankernas hållbarhetsarbete idag och om 
det finns andra vägar att gå. Studien skulle kunna fokusera på om bankernas upplevda 
hållbarhetsutmaningar är de utmaningar de verkligen borde satsa på att bemöta.   
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Appendix	  1	  –	  Data	  förstudie	  
	  

Nedan följer vår granskning kring vilka områden Swedbank, SHB, SEB och Nordea rapporter 
i sina hållbarhetsredovisningar. Sedan följer en sammanställning av de områden som är de 
mest frekvent rapporterade.  

 
Ekonomisk ansvarstagande Swedbank SHB SEB Nordea Total 

Ekonomisk prestanda 
     EC 1 1 1 1 1 4 

EC 2 1 1 1 1 4 
EC 3 1 1 1 1 4 
EC 4 1 1 1 1 4 
Marknadsnärvaro 

     EC 5 1 
   

1 
EC 6 1 

   
1 

EC 7 
 

1 
  

1 
Indirekta ekonomisk påverkan 

     EC 8 1 1 
  

2 
EC 9 

 
1 1 

 
2 

Miljö 
     Material 
     EN 1 
 

1 1 1 3 
EN 2 

   
1 1 

Energi 
     EN 3 
   

1 1 
EN 4 

 
1 1 1 3 

EN 5 
 

1 1 
 

2 
EN 6 

 
1 1 1 3 

EN 7 
 

1 1 
 

2 
Vatten 

     EN8 
  

1 1 2 
EN9 

    
0 

EN10 
    

0 
Biologisk mångfald 

     EN 11 
    

0 
EN 12 

    
0 

EN 13 
    

0 
EN 14 

    
0 

EN 15 
    

0 
Utsläpp och avfall 

     EN 16 1 1 1 1 4 
EN 17 1 1 1 1 4 
EN 18 1 1 1 1 4 
EN 19 

    
0 
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EN 20 
    

0 
EN 21 

    
0 

EN 22 1 1 1 1 4 
EN 23 

    
0 

EN 24 
    

0 
EN 25 

    
0 

Produktansvar 
     EN 26 
  

1 1 2 
EN 27 

    
0 

Compliance 
     EN 28 
  

1 1 2 
Transport 

     EN 29 
 

1 
 

1 2 
Övrigt 

     EN 30 
    

0 
 Socialt ansvartagande 

     Anställning 
     LA 1 1 1 1 1 4 

LA 2 1 
 

1 1 3 
LA 3 

 
1 

  
1 

Relationer anställda/ledning 
     LA 4 1 1 1 1 4 

LA 5 
 

1 1 1 3 
Hälsa & säkerhet 

     LA 6 
    

0 
LA 7 

 
1 1 1 3 

LA 8 
   

1 1 
LA 9 

 
1 

 
1 2 

Utbildning 
     LA 10 1 

  
1 2 

LA 11 1 
 

1 1 3 
LA 12 1 1 1 1 4 
Mångfald och jämställdhet 

     LA 13 1 1 1 1 4 
LA 14 1 1 

  
2 

Mänskliga rättigheter 
     Investering och inköpsrutiner 
     HR 1 1 1 1 1 4 

HR 2 1 
   

1 
HR 3 

  
1 1 2 

Diskriminering 
     HR 4 
 

1 
  

1 
Kollektiva förhandlingar 

     HR 5 
    

0 
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Barnarbete 
     HR 6 
   

1 1 
Tvångsarbete 

     HR 7 
   

1 1 
Säkerhetsrutiner 

     HR 8 
    

0 
Ursprungsbefolknings 
rättigheter 

     HR 9 
    

0 
Samhällsansvar 

     Samhälle 
     SO 1 
    

0 
Korruption 

     SO 2 1 1 
  

2 
SO 3 1 1 1 1 4 
SO 4 

 
1 1 1 3 

Offentlig policy 
     SO 5 1 1 

 
1 3 

SO 6 
    

0 
Konkurrens beteende 

     SO 7 
   

1 1 
Compliance 

     SO 8 
 

1 
  

1 
Produktansvar 

     Kundhälsa & säkerhet 
     PR 1 
    

0 
PR 2 

    
0 

Märkning av produkt & service 
     PR 3 
 

1 1 1 3 
PR 4 

    
0 

PR 5 1 1 1 1 4 
Marknadskommunikation 

     PR 6 1 1 1 1 4 
PR 7 

    
0 

Kundintegritet 
     PR 8 
  

1 1 2 
Compliance 

     PR 9 
 

1 
  

1 
Finansiell sektor-tillägg 

     Hållbarhetsstyrning 
     FS 1 
 

1 1 1 3 
FS 2 

 
1 1 1 3 

FS 3 
 

1 1 1 3 
FS 4 

  
1 1 2 

FS 5 1 1 1 1 4 
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Produktportfölj/revision 
     FS 6 
  

1 1 2 
FS 7 

  
1 

 
1 

FS 8 
  

1 
 

1 
FS 9 

    
0 

Aktivt ägande 
     FS 10 
 

1 1 1 3 
FS 11 

 
1 1 1 3 

FS 12 
 

1 1 
 

2 
Samhälle 

     FS 13 
 

1 1 
 

2 
FS 14 

  
1 

 
1 

Produktansvar 
     FS 15 
  

1 1 2 
FS 16 1 1 1 1 4 
Totalt 28 46 48 50 172 

 
Ekonomisk prestanda Rapporterad	  

Hur intäkter, kostnader och ersättning till anställda distributeras 4	  
Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter 
på grund av klimatförändringar. 4	  
Omfattningen av organisationens förmånsbestämda skyldigheter. 4	  
Finansiellt stöd från regeringen 4	  

 	  Miljöfaktorer 
	  Använt material  3	  

Energi 
	  Indirekt energianvändning  3	  

Energieffektiva eller förnybara produkter och tjänster  3	  
Utsläpp och avfall 

	  Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 4	  
Andra indirekta utsläpp av växthusgaser 4	  
Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser samt uppnådd minskning. 4	  
Total vikt av avfall och hur detta har hanterats 4	  

 Socialt ansvartagande 
	  Anställning 
	  Antal anställda, tjänster, region och könsfördelning. 4	  

Personalomsättning gällande åldersgrupp, kön, och region. 3	  
Relationer anställda/ledning 

	  Personal med kollektivavtal. 4	  
Personalens varseltid och om det är specificerat i kollektivavtal. 3	  
Hälsa & säkerhet 

	  Arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro relaterat till region 
samt kön. 3	  
Utbildning 
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Anställda som får regelbundenmöjlighet till utbildning relaterat till kön 4	  
Mångfald och jämställdhet 

	  Uppdelning i styrelse och anställda per kön, åldersgrupp samt mångfald. 4	  
Mänskliga rättigheter 

	  Investering och inköpsrutiner 
	  Investeringsavtal med klausuler innehållande mänskliga rättigheter 4	  

Samhällsansvar 
	  Korruption 
	  Anställda  utbildade inom anti-korruption 4	  

Åtgärder  vidtagits mot korruption. 3	  
Offentlig policy 

	  Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser 3	  
Produktansvar 

	  Märkning av produkt & service 
	  Produkter och tjänster som krävs enligt rutinerna och som berörs av dessa krav. 3	  

Rutiner för kundnöjdhet samt kundundersökningar. 4	  
Marknadskommunikation 

	  Hur hanteras lagar och standarder för marknadskommunikation 4	  
Finansiell sektor-tillägg 

	  Hållbarhetsstyrning 
	  Policy gällande affärsområdets miljömässiga och sociala komponenter 3	  

Bedömning av miljömässiga och sociala risker i affärsområden 3	  
Processer för övervakning kunders genomförande och efterlevnad efter bankens 
miljömässiga och sociala krav  3	  
Interaktioner med intressenter gällande miljömässiga och sociala risker och 
möjligheter 4	  
Aktivt ägande 

	  De företag i bankens portfölj som har integrerat på miljö-och sociala frågor 3	  
Andel av företag som omfattas av positiv och negativ miljögranskning 3	  
Produktansvar 

	  Initiativ för att förbättra finansiell information för mottagaren 4	  
 


