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Abstract  
 
Purpose 
The purpose of this thesis is to examine if sustainable investments is important for 
customers in the banking sector in Sweden.  
Design/methodology/approach 
This thesis is a quantitative study, which is based on a service-perspective. Since the 
purpose of this study is to examine if sustainable investments are important for 
customers in the banking sector, banking customers are chosen to be the respondents 
of this study. This is a deductive study and theories have been developed and result 
in four hypotheses. The empirical data is based on a survey of 186 respondents.    
Findings 
The result of the study show that the majorities of the respondents prefer and think 
it is important that their bank is working for sustainability and sustainable 
development. However, the results show that more information, from the banks, is 
needed for words to become actions and for customers to be more aware of what 
the banks do for a sustainable development. The study also shows that sustainable 
investments are important to customers, but at the same time, it is not something 
that in the end creates value for the customers and it is not a criterion that makes 
the customer feel more loyal. This is another sign which tells us that the bank must 
be better in informing and reach out to their customers about their work for a 
sustainable development, for example through sustainable investments in funds. 
Then, the demand of these sustainable investments can increase and this may turn 
into a loyalty criterion in the future.  
Research limitations/implications 
In order for the result to be applicable to the whole population, banking customers 
in Sweden, further research is required in this specific subject. For example in form 
of a larger study with a larger random sample selection.  
Originality/value 
Sustainability and sustainable development is a subject in time. The banking sector is 
facing a major challenge in relation to other industries, when it comes to 
understanding the customers and their perception and opinions on sustainability 
issues. This study can therefor contribute to banks’ sustainability work, by helping 
this industry to understand what their customers really demands and how the bank, 
through information, can help their customers to choose more sustainable products 
and in turn, contribute to a sustainable development.  
Keywords 



 iii 

Sustainability, CSR, TBL, value creation, co-creation of value, SRI and customer 
loyalty 
Paper type 
Master’s thesis in Business Administration (30 credits)  
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Sammanfattning 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om hållbara investeringar är viktiga för 
kunder inom banksektorn i Sverige. 
Design/metod/approach 
Denna uppsats är en kvantitativ studie som utgår från ett tjänsteperspektiv. 
Eftersom syftet med studien är att undersöka om hållbara investeringar är viktigt för 
kunder inom banksektorn så är det just bankkunder som har valts till respondenter 
för studien. Studien har en deduktiv ansats och teorier har arbetats fram, vilket 
slutligen utmynnar i fyra hypoteser. Empirin utgår ifrån en enkätstudie som gjort på 
186 respondenter. 
Resultat 
Studiens resultat visar att en majoritet av de tillfrågade bankkunderna 
(respondenterna) föredrar och tycker att det är viktigt att deras bank arbetar för 
hållbarhet och en hållbar utveckling. Dock så visar resultaten också på att mer 
information från banken behövs för att ord ska bli handling och för att kunder ska 
bli mer medvetna om bankers arbete för hållbar utveckling. Mer information behövs 
också för att det verkliga tyckandet angående hållbara investeringar ska ske i 
praktiken, exempelvis genom att de själva väljer att investera hållbart i fonder. 
Studien visar också på att hållbara investeringar är viktiga för bankkunder men att 
det samtidigt inte är något som i slutändan skapar värde eller är ett kriterium som 
gör att kunder känner sig mer lojala. Detta är ytterligare ett tecken på att banken 
måste bli bättre på att informera och nå ut till sina kunder om deras arbete mot 
hållbar utveckling, genom exempelvis hållbara investeringar/förvaltning i fonder. 
Då kan en efterfrågan av dessa hållbara investeringar öka hos kunderna och hållbara 
investeringar kan då i framtiden eventuellt leda till att bli ett lojalitetskriterium för 
kunden.  
Forskningsbegränsningar/implikationer 
För att resultatet i studien ska kunna appliceras på hela populationen, bankkunder i 
Sverige, så krävs vidare forskning i ämnet. Exempelvis i form av en större studie 
med ett större, obundet slumpmässigt urval.  
Originalitet/värde  
Hållbarhet och hållbar utveckling är ett ämne i tiden. Banksektorn står inför en 
större utmaning, gentemot andra branscher, när det gäller att förstå kunden och dess 
uppfattning och åsikter om hållbarhetsfrågor. Denna studie kan därför bidra till 
bankernas hållbara arbete. Detta genom att hjälpa denna bransch att förstå vad deras 
kunder egentligen efterfrågar och hur banken genom mer information kan hjälpa 



 v 

kunderna att vilja välja mer hållbara produkter och i sin tur bidra till den hållbara 
utvecklingen. 
Nyckelord 
Hållbarhet, CSR, TBL, värdeskapande, samskapande av värde, SRI, och 
kundlojalitet. 
Typ av studie 
D-uppsats i företagsekonomi (30hp)
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1. Inledning 
 

Hållbarhetsfrågor blir allt mer uppmärksammade i dagens samhälle och då företag är 
en del av samhället så leder deras beslut oundvikligen till konsekvenser för samhälle 
(Cadbury 2006). Flera branscher, där i bland banksektorn, har börjat följa trenden 
för en mer hållbar utveckling och konsumenter är ofta villiga att betala ett högre pris 
för att få känna att man gjort en god gärning för samhälle och miljö, genom ett 
specifikt köp i form av exempelvis fonder i banken (Antonaras et al. 2011). 
Moraliska skäl och värderingar spelar en allt större roll i investeringsbeslut 1(Lewis & 
Mackenzie 2000; Lewis 2002) och detta indikerar på en samhällsförändring och nya 
krav från konsumentens sida på vad som värdesätts vid ett investeringsbeslut. Detta 
skapar en nödvändighet hos företag, så som banker, att interagera hållbarhetsfrågan 
i deras produktutveckling för att möta företagets sociala, miljömässiga och 
ekonomiska mål (Dangelico & Pujari 2010). Den miljövänliga produktutvecklingen 
har blivit erkänd som en nyckelfaktor för att uppnå tillväxt, miljömässig hållbarhet 
och bättre livskvalité (Dangelico & Pujari 2010). Ett faktum är att, trots den 
påtagliga trenden för hållbarhet och hållbar utveckling så går utvecklingen långsamt 
inom just banksektorn2 (Jeucken & Bouma 2001; Peneda Saraiva & Silva 
Serrasqueiro 2007; Weber et al. 2008). Banksektorn är även en del av tjänstesektorn 
(Oh et al. 2013), en sektor som har en stor miljöpåverkan och innehar en viktig roll i 
utvecklingen. Banksektorn är dessutom en stor del av ekonomin och den 
ekonomiska tillväxten.  
 
Bankers viktiga roll i samhället inkluderar ett stort ansvar till att bidra till den 
hållbara utvecklingen (Jeucken 2001; Peneda Saraiva & Silva Serrasqueiro 2007) och 
ett sätt för banker att arbeta med hållbar utveckling är genom så kallade SRI-fonder. 
SRI3 är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare, till exempel 
banker, tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar (Swesif 
u.å.). SRI-fonder kan därmed ses som en typ av miljömärkning. Miljömärkning är en 
del av den hållbara utvecklingen som bland annat innefattar ett större ansvar för 
miljön och användning av eko-vänliga produkter4. Dagens konsumenters utbredda 
användning och köp av dessa produkter, tyder på en allmän uppfattning om att olika 
miljömärkningar är en effektiv metod för att påverka konsumenters beteende. 
Under sekelskiftet 2000 så fanns det få studier som på ett vetenskapligt sätt syftade 
till att visa på kopplingen mellan beteende hos kunder och miljömärkningsprogram 

                                                
1 Finansiella beslut inom banken 
2	  En heterogen grupp av företag så som banker, försäkringsbolag, börser och andra kapitalförvaltare	  (Oh et al. 2013)  	  
3	  Social Responsible Investments	  
4	  Produkter som främjar miljö och hållbarhet	  
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(Teisl et al. 2002). Även litteraturen inom detta område beskrevs som tunn under 
denna tid och detta visar på att det då fanns lite kunskap angående varför och hur 
företag, så som banker, interagerade miljömässig hållbarhet och miljömärkning i sin 
produktutveckling (Dangelico & Pujari 2010). Detta ledde i sin tur till att forskare 
uppmanades att undersöka den gröna produktutvecklingen vidare (Dangelico & 
Pujari 2010) och i takt med den ökande förändringen i arbetsklimatet, där 
intressenter har allt högre förväntningar gällande sociala och miljömässiga aspekter, 
har utvecklingen i litteraturen gått framåt och blivit mer omfattande.  
En utmaning för banker när det kommer till hållbarhetsfrågan är det faktum att 
banker måste arbeta med integritet gentemot dess intressenter som väljer att 
investera eller spara pengar hos dem (Cowton 2002). Detta är ett lagkrav (SFS 
2004:297). Att få reda på information angående kunden och vad som skapar värde 
för kunden kan anses inkräkta på deras integritet då det kräver insyn i kundens 
aktiviteter i banken (Jeucken & Bouma 2001). Därför står banksektorn inför en 
större utmaning, gentemot andra branscher, när det gäller att utreda kunders 
uppfattning och åsikter om hållbarhetsfrågor. Jeucken (2001) argumenterar också 
för hur ett stort antal banker inte ser vikten av den roll de har i strävan att nå en mer 
hållbar utveckling. Där av krävs mer bevisande forskning och säkrare empiriska 
resultat (Jeucken 2001; Soana 2011) än vad som under de senaste 15 åren har funnits 
att tillgå. Dangelico och Pujari (2010) beskriver att fler framtida studier bör 
undersöka effekterna av att investera i miljövänlig produkt-teknik och att man borde 
undersöka hur en miljövänlig produktportfölj inverkar på företagens totala 
miljöpåverkan. Både kvalitativa intervjuer, kvantitativa studier, datorsimuleringar 
och observationer av marknaden påvisar dock att ett ökat antal människor tar 
investeringsbeslut baserade på mer än bara aspekter av risk och avkastning och som 
nämnt ovan värderas moraliska skäl allt högre (Lewis & Mackenzie 2000; Lewis 
2002). Trots en förändring och ökad medvetenhet hos kunden så saknas fortfarande 
en tydlig vetenskaplig grund som visar en koppling mellan hållbara investeringar i 
fonder, vad kunder tycker är viktigt och vad som är värdefullt för kunden. 
Kundvärde är ett viktigt begrepp för att ett företag ska förstå vad kunden vill ha och 
kan beskrivas som det kunden får (fördel) i relation till vad de måste ge upp 
(uppoffring) (Zeithaml 1988).  
 
Med grund i ovanstående resonemang vill vi undersöka vad och om miljövänliga 
och hållbara investeringar har för effekt på kunder inom banksektorn. Vad kunder 
tycker är viktigt och värderar är en intressant och väsentlig effekt av att investera 
hållbart och en effekt som är viktig att förstå för att banken ska kunna följa dagens 
utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Vi vill med denna studie bidra till 
ovanstående diskussion. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utforska om hållbara investeringar är viktiga för 
kunder inom banksektorn i Sverige. 
 
Teorin utmynnas i fyra hypoteser, som kommer att vara till hjälp för att besvara 
studiens syfte: 
 

1. Kunder är inte medvetna om bankers arbete för hållbar utveckling 
2. Kunder som investerar i fonder värdesätter att företag tar sitt sociala ansvar 

(CSR) 
3. Hållbara investeringar påverkar kundvärde 
4. Kunder väljer att vara lojala när banken investerar hållbart 

 

1.3 Disposition 
 
Denna uppsats består av 8 kapitel. Kapitel 1 introducerar forskningsfältet och syftet 
med denna uppsats.  
Kapitel 2 presenterar en samanställning av relevant litteratur för att skapa en grund 
och ett teoretiskt ramverk för uppsatsen. Kapitlet börjar med en översikt av hållbar 
utveckling och företags sociala ansvar och går vidare in på teorier om 
kunduppfattning, bankers arbete för en hållbar utveckling, värdeskapande, hållbara 
fonder, kundengagemang och kundlojalitet. I detta kapitel lyfts även uppsatsens 
hypoteser, kopplat till det teoretiska fältet som beskrivs i varje avsnitt.  
Kapitel 3 beskriver vilken metod som använts och hur författarna gått till väga för 
att genomföra studien.  
I kapitel 4 presenteras studiens empiri med hjälp av data från den genomförda 
enkätstudien.  
Kapitel 5 presenterar studiens analys i rangordning efter hypoteserna 1-4, för att 
förstå och förklara utfallet. 
I kapitel 6 förs en diskussion och författarna presenterar en slutsats innehållande de 
viktigaste bidragen och resultaten av uppsatsen. I detta kapitel presenteras också 
förslag till vidare forskning inom området.  
Slutligen, i kapitel 7 respektive 8, presenteras uppsatsens referenser och tillhörande 
bilagor.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel presenteras inledningsvis ett övergripande avsnitt om hållbarhet och hållbar 
utveckling, CSR (corporate social responsibility) och TBL (the triple bottom line). Kapitlet 
fortsätter sedan mer i detalj att beskriva teorier som kommer att utmynna i fyra olika hypoteser. 
Dessa syftar till att undersöka förhållandet mellan hållbara investeringar och om det är viktigt för 
kunden.  
   

• Nyckelord: hållbarhet, CSR, TBL, värdeskapande, samskapande av värde, SRI, och 
kundlojalitet 

 

2.1 Hållbar utveckling och företags sociala ansvar (CSR) 
 

2.1.1 Hållbarhet  och hål lbar utveckl ing  
White (2009) definierar hållbarhet som ett begrepp för att försäkra livskvalité både 
idag och för kommande generationer med tanke på miljö, socialt ansvar och 
ekonomisk tillväxt. Vidare beskriver Biggemann et al.(2014) ett liknande 
resonemang om hur hållbarhet har flera dimensioner bestående av ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekter. Nära relaterat till begreppet hållbarhet är det 
omdiskuterade begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett allmänt känt 
begrepp, som trots detta, har många olika betydelser och därför framkallar många 
olika förklaringar (Hopwood et al. 2005). Den mest omtalade och använda 
definitionen av hållbar utveckling, och den som vi kommer att använda oss av, 
återfinns i en rapport av WCED (World Commission on Environment and 
Development), även kallad Brundtland-kommissionen. Här beskrivs hållbar 
utvecklingen som “utveckling som möter dagens behov utan kompromisser om 
behovet för framtidens generationer” (WCED 1987). Rapporten fortsätter att 
beskriva hur hållbar utveckling är menat att tillgodose grundläggande behov hos alla 
och samtidigt sträva efter att alla ska kunna uppnå möjligheter till ett bättre liv 
(WCED 1987).  
 
Konceptet hållbar utveckling är ett försök till att kombinera en växande oro kring 
miljöfrågor med socioekonomiska frågor5 (Hopwood et al. 2005). Miljö har tidigare 
setts som ett begrepp skilt från mänskligheten och som främst setts som en resurs, 
till för att användas och utnyttjas (Hopwood et al. 2005). Ett växande intresse för 
miljön och för begreppet hållbar utveckling utgör en viktig förändring i att förstå 
relationen mellan mänskligheten och naturen och mellan enbart människor 

                                                
5	  Frågor angående sociala och ekonomiska aspekter (Hopwood et al. 2005)	  
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(Hopwood et al. 2005). Detta är en tydlig kontrast i jämförelse med förklaringen 
som har dominerat de senaste århundradena, då det funnits en uppfattning om att 
skilja miljöfrågor från socioekonomiska frågor.  
 

2.1.2 CSR 
Medvetenhet hos människor och företag angående miljö och hållbar utveckling har 
ökat avsevärt de senaste åren och lika så företagens sociala ansvar (Jeucken 2001). 
På företagsnivå likställs ofta hållbarhet med ekologisk effektivitet men med en sådan 
reduktion av begreppet går man miste om andra viktiga kriterier som företag måste 
uppfylla, om de vill uppnå en verkligt hållbar nivå (Dyllick & Hockerts 2002). 
Hållbarhet förknippas med termen CSR (Lewis & Juravle 2010), som kan förklaras 
som företagens ansvar gentemot samhällets förväntningar (Herzig & Moon 2013). 
Hållbarhet har blivit ett allt mer vanligt och accepterat begrepp, både i ekologisk och 
finansiell mening (Enquist et al. 2007) och ”affärsplanen för hållbarhetsarbete i 
företag” har under de senaste tio åren använts av företagssektorn, 
miljöorganisationer, konsulter med flera, för att försöka motivera 
hållbarhetsstrategier inom organisationer (Salzmann et al. 2005). CSR står högt upp 
på agendan både för företag, politiker och samhälle och många kommersiella företag 
använder CSR i sin verksamhet för att driva den mot en mer hållbar utveckling 
(Enquist et al. 2006). Tanken med CSR är att företag har skyldigheter gentemot 
andra intressenter, inte bara sina egna ägare (Drakenberg 2012). Vidare har flera 
teoretiska ramverk vuxit fram de senaste årtiondena som består av sociala, 
miljömässiga och finansiella resultat. De flesta av dem handlar dock om relationen 
mellan det sociala och finansiella, i och med att det till stor del baseras på CSR 
(Salzmann et al. 2005). På senare tid har större företag och investerande institutioner 
börjat ta deras sociala ansvar på större allvar (Lewis & Juravle 2010). 
  
Att definiera begreppet CSR på ett korrekt sätt är svårt. Enligt McWilliams et 
al.(2006) så kan en av definitionerna av CSR vara en situation där företagen väljer att 
gå utöver regelefterlevnad (complience) och bedriva “insatser som verkar för att 
främja vissa socialt goda aspekter inom företaget som ligger bortom dess intresse 
och vad som krävs enligt lag” (McWilliams et al. 2006, s. 1). Cadbury (2006) 
beskriver hur ett företags beslut påverkar det kommersiella ryktet och därför är det 
av stor betydelse att företag har klara riktlinjer gällande socialt ansvar och att de 
handlar därefter. Ett företag bör också ta hänsyn till trycket av externa faktorer till 
den grad att de kan säga att de tar hänsyn till samhällets intressen som helhet. Ju mer 
ansvar ett företag frånsäger sig gentemot samhället ju mer påverkas deras offentliga 
rykte och deras möjlighet att rekrytera och behålla bra och engagerade anställda 
(Cadbury 2006). Enligt Renneboog et al.(2008) handlar CSR om företags 
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beslutsfattande gällande vad som främjar sociala frågor, bolagsstyrning och etiska- 
och miljömässiga frågor i företaget. Renneboog et al.(2008) förklarar också hur detta 
begrepp ofta förknippas med termen SRI, alltså socialt ansvarsfulla investeringar 
som kommer förklaras mer detaljerat senare.  

 

2.1.3 TBL 
Hållbarhet och hållbara affärer kan anammas av alla företag genom till exempel CSR 
men också av ideella föreningar och myndigheter. Begreppet hållbara affärer kan delas 
in i en så kallad TBL. Konceptet, som utvecklades av John Elkington i mitten på 
1990-talet (Hall 2011), är ett resultat av att många ansvarsfulla företag faktiskt ville 
gå ihop och visa att de tog hänsyn till andra aspekter än finansiell framgång 
(Johnson 2015). TBL som mätinstrument går som sagt utöver de vanliga 
mätningarna av till exempel vinst och avkastning av investeringar (finansiell 
framgång) och lägger in miljömässiga och sociala dimensioner. På engelska blir 
dessa; people, planet och profit och kan i folkmun och bland professorer kallas för 
de tre P:na (Hall 2011). 
  
Företag med en hållbarhetsprofil och som arbetar med CSR borde tänka i de olika 
dimensionerna i TBL för att kunna driva den hållbara utvecklingen (Jeucken 2001). 
Företag måste ha en helhetssyn, som TBL har, på värde för att kunna driva en 
hållbar verksamhet/affärer (Bocken et al. 2013). Utöver de traditionella finansiella 
mätningarna som görs inom den finansiella verksamheten så ingår också till exempel 
inkomster, utgifter, skatter, företagsklimat, sysselsättningsgrad och andra faktorer 
inom affärsverksamheter och mångfald. Detta beskriver alltså den finansiella 
dimensionen (Hall 2011). Den andra av de tre dimensionerna är den ekologiska 
dimensionen. I denna dimension behandlas bland annat miljöproblem. Miljöproblem 
beskrivs väl i metaforen “tragedin av det allmänna” (Hardin 1968), vilket används 
frekvent av till exempel fiskare världen över, som upplever överfisket av våra hav 
dagligen i sitt yrke. Detta innebär att mer fisk tas ur haven än vad som är biologiskt 
försvarbart, vilket också är ett allvarligt ekonomiskt problem. Överfisket är ett bra 
exempel på metaforen just eftersom att fisk är en allmän egendom - alla människor 
kan fiska den, utan att ta hänsyn till konsekvenserna (Brady 2005). Några andra 
exempel, utöver överfiske, på mätbara variabler inom den ekologiska dimensionen i 
TBL kan vara naturresurser av olika slag; vattenkvalitet, energiförbrukning och 
giftigt avfall (Hall 2011). Sociala variabler, som kan kopplas till den sociala dimensionen 
i TBL, av en stad eller region, kan vara mätning av utbildning, infrastruktur, hälsa 
och välmående, livskvalitet och socialt kapital (Hall 2011). 
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TBL som mätinstrument är dock inte uppskattat av alla forskare och Milne och 
Gray (2012) menar att metoden snarare används som ett rapporteringsverktyg än att 
det verkligen appliceras på organisationerna i fråga. Detta kan tolkas som att TBL 
används mer för att visa på en fin fasad, utåt sett, än att verkligen mäta de olika 
dimensionerna. Giddings et al.(2002) är också skeptiska till begreppet och 
argumenterar, till skillnad från tidigare uppdelning mellan natur, samhälle och 
ekonomi, för en mer modern uppfattning av det, då våra liv, aktiviteter och vårt 
samhälle istället borde samverka med naturen. Alltså menar sistnämnda forskare att 
TBL inte längre är lika aktuell i sin specifika uppdelning, och att de traditionella 
dimensionerna (natur, samhälle och ekonomi) borde ses ur ett mer samverkande 
perspektiv med naturen.  
 

2.2  Kunders uppfattning och bankers arbete för en hållbar utveckling 
 
Kunder i vårt samhälle är idag mer medvetna om sina rättigheter gällande köp och 
konsumtion och vad de kan förvänta sig gällande service. De är där av mer krävande 
än någonsin tidigare (Shirodkar 2015). Utvecklingen sätter en press på företag att 
leva upp till de krav som ställs på produkter och tjänster, vilket de kan göra genom 
att tillämpa TBL och genom att arbeta med CSR. En kunds uppfattning om tjänst- 
eller servicekvalitet har en stor och signifikant effekt på kundnöjdheten och likaså 
kunduppfattningen (Xu et al. 2007). Alla kunder har någon gång upplevt både 
negativa och positiva känslor i samband med en tjänst. Trots att känslor är 
immateriella, svåra att kontrollera och momenta6, så har de både en kortsiktig och 
långsiktig effekt på kundens uppfattning (Lemmink & Mattsson 2002). I deras studie 
presenterar Lemmink och Mattsson (2002) ett ramverk, baserat på teori som 
beskrivs av Price et al.(1995), om att påverkan av tjänstekvalitén på kundnöjdheten 
förmedlas genom affektiva (emotionella) svar. Deras ramverk bygger på tre steg. (1) 
Kortsiktigt så bearbetas de anställdas beteenden av kunderna omedelbart till en 
känslomässig reaktion. (2) Denna känslomässiga reaktion påverkar kundens kortsiktiga 
uppfattning så som upplevd kvalité och om kunden tycker om produkten eller 
tjänsten. (3) Över tid kommer sedan dessa kortsiktiga uppfattningar att forma och 
påverka en långsiktig uppfattning i form av pålitlighet och lojalitet. Kundens 
uppfattning om en viss tjänst eller produkt är därför en viktig faktor i att bygga en 
långsiktig relation med kunden. Bankers relation till sina kunder är ofta en långsiktig 
sådan och det är därför av stor vikt att ta hänsyn till kundens uppfattning om 
bankens olika tjänster, så som investeringar i fonder och så vidare. 

                                                
6	  Något	  som	  händer	  just	  nu	  
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Hållbara fonder och därmed också banker spelar en stor roll för att nå en hållbar 
utveckling. Banken har en viktig roll i vårt samhälle då banker är en finansiell 
institution som transformerar pengar till risk, termer, storlek och plats i 
marknadsekonomin. Detta påverkar den ekonomiska utvecklingen i ett visst land 
och i hela världsekonomin (Jeucken 2001). Banker och fondbolag har idag 
omfattande krav på god etik och sundhet och det finns också särskilda kriterier 
gällande miljö och sociala frågor som numera har blivit en huvudregel. Företag har 
också i allt större utsträckning förstått att de måste se över hela livscykeln av en 
produkt och dess indirekta miljöpåverkan och andra effekter (Drakenberg 2012). 
För att banker och fondbolag ska kunna investera hållbart och etiskt korrekt så 
krävs först och främst ett behov och en efterfrågan av dessa investeringar och 
produkter från kunder/sparare. Därefter kan banker och andra institut göra ännu 
fler hållbara produktions- och investeringsbeslut. Finns ingen efterfrågan så får 
bankerna svårare att motivera sina beslut (Jeucken 2001). En del sparare tror att de 
genom att ta hänsyn till ansvar och hållbarhet, i sin tur kan öka sin avkastning, 
medan andra sparare är beredda att avstå från avkastning för den goda sakens skull. 
Forskning inom det aktuella området tyder dock på att det inte finns ett generellt 
samband med vare sig högre eller lägre avkastning för fonder som har särskilda 
kriterier om ansvar och hållbarhet (Drakenberg 2012). Henrik Malmsten, 
ordförande i Swesif, menar att investerare under 2000-talet i allt högre grad har 
övergått från övervägande etiska till främst hållbara och ansvarsfulla investeringar 
(Drakenberg 2012). Inom fondbolag så började det med särskilda etiska fonder som 
utesluter företag med anknytning till exempelvis vapen, alkohol och tobak. Efter det 
har det gått mer och mer mot att förvaltarna i fondbolagen faktiskt efterfrågar olika 
riktlinjer i miljöfrågor och hållbarhetsredovisningar och idag står miljö-, energi- och 
klimatfrågor i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, antikorruption 
och god affärsetik.  
  
Om kunder är medvetna om och uppfattar bankers arbeta för en mer hållbar 
utveckling är en viktig fråga då det är avgörande för om bankers arbete faktiskt når 
ut och påverkar en kunds uppfattning och där med kundens lojalitet till banken. 
Ovanstående resonemang och det faktum att utvecklingen inom banksektorn, trots 
en ökad trend inom hållbar utveckling går långsamt, leder oss till den första 
hypotesen: 
 
𝑯𝟏: Kunder är inte  medvetna om bankers arbete för hållbar utveckling 
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2.3 Företags sociala ansvar (CSR), värdeskapande och investeringar i fonder 
 
Efter många år av oförståelse i vikten av hållbar utveckling kunde man i början av 
sekelskiftet se att 95 % av de stora företagen i USA och Europa såg mer allvarligt på 
hållbarhetsfrågan (Giddings et al. 2002). I takt med att begreppet hållbar utveckling 
har utvecklats har nya definitioner vuxit fram. Ett sätt för företag att arbeta med att 
ta socialt ansvar är genom CSR7. På så sätt kan stora kommersiella företag bidra till 
en mer hållbar utveckling (Enquist et al. 2006). En ökad medvetenhet om 
hållbarhetsfrågor och CSR har uppstått efter en stigande kännedom om miljön och 
betydelsen av begreppet värde (Enquist et al. 2007). Enquist et al.(2007) förklarar 
hur värdebaserat tänkande inte bara omfattar det ovan nämnda begreppet TBL, som 
behandlar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter, utan också ett intressent-
perspektiv bestående av ledarskap, ansvar och etik. Vidare beskriver Edvardsson et 
al.(2006) hur framstående företag skiljer sig från medelföretag genom de värderingar 
de presenterar och upprätthåller, då inte bara gällande det värde som följs av ett 
ekonomiskt utfall, utan också hur ett företags värderingar tillhandahåller 
nyttjandevärde (value-in-use) till konsumenter. Olika definitioner av värde sträcker 
sig långt tillbaka i tiden då vetenskapsmannen Aristoteles redan i antikens Grekland 
uttalade sig om begreppet (Vargo et al. 2008). Två skillnader i hur man ser på värde 
har under åren vuxit fram och resulterat i begreppen “use-value” och “exchange-
value” (nyttjandevärde och bytesvärde) (Vargo et al. 2008). Nyttjandevärde kan 
förklaras som en samling av föremål och kvaliteter som kan kopplas till 
användningen av dessa föremål (Vargo et al. 2008). Till exempel kan man tänka sig 
att värdet av en bil är de kvaliteter man kan koppla till bilen; att den är snabb och 
kan transportera ett föremål från A till B. Aristoteles ansåg att det var svårare att 
hitta en utförlig förklaring på begreppet bytesvärde men det kan förklaras som den 
mängd av ett föremål som kan vara jämförbart med värdet av flera andra föremål 
(Fleetwood 1997). Ett exempel som speglar förklaringen av bytesvärde är att sätta 
två föremål i förhållande till varandra; till exempel 1 hamster har samma värde som 
20 pennor. Här är det svårt att säga vilken som är jämförhetsvariabeln och därmed 
blir ekvationen meningslös (Fleetwood 1997). För att förklara bytesvärde måste man 
därför hitta en variabel som kan likställas med alla typer av föremål. 
  
Vinson et al.(1977) beskriver hur värde återfinns i en hierarkisk struktur där globala 
värden8 är relaterade till konsumtionsrelaterade värden, värden som kan kopplas till 
en specifik situation, och att dessa i sin tur är relaterade till utvärderingen av olika 
produktattribut. Vidare beskriver författarna hur denna kedja samtidigt påverkas av 

                                                
7	  Företags	  sociala	  ansvar	  
8	  Abstrakta och generaliserbara värden som vägleder olika åtgärder och bedömningar över specifika situationer 
(Vinson et al. 1977) 
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individens omvärld som innefattar sociokulturella, ekonomiska och familjära 
influenser. 
  
Två omdiskuterade perspektiv gällande hur man ser på värde och värdeskapande 
som är kopplat till bruksvärde och bytesvärde är GD-logic9 och SD-logic10. GD-
logic innebär en syn på värde då värde uppstår vid tillverkningstillfället när 
producenten skapar en produkt eller tjänst, som sedan distribueras ut på marknaden 
(Vargo et al. 2008). Ett alternativt sätt att se på värde är genom SD-logic, där Vargo 
och Lusch är två stora förespråkare. Vargo och Lusch (2004) utmanar här den 
traditionella synen på värde, där varor byts mot pengar och introducerar istället en 
ny ideologi som bygger på begreppet ”utbyte av tjänster” – SD-logic. Vidare 
kritiseras GD-logic perspektivet och författarna menar att värde skapas då 
produkten eller tjänsten används, var av begreppet ”value-in-use” uppstår (Vargo & 
Lusch 2008). Ramaswamy (2008) instämmer då han beskriver hur värde inte är 
inbäddat i ett objekt utan snarare samskapas i interaktionen mellan olika parter. Man 
menar att en produkt är värdelös så länge slutkonsumenten inte har kunskap eller 
färdigheter för att använda den på rätt sätt. För att värde ska uppstå enligt teorin om 
SD-logic krävs alltså att produkten eller tjänsten används och att rätt kunskap finns 
hos både producent och konsument (Ramaswamy 2008).  
 
Skiftningen från GD-logic till SD-logic kan relateras till en förändring i hur värdet 
uppfattas av konsumenter (Keränen & Jalkala 2014). Traditionellt sätt har 
kundvärde ansetts relatera till ”value-in-exchange” då värde förklaras som den 
funktion och prestation som härrörs från en produkt. Mer modern forskning visar 
istället en ökad betoning i litteraturen på att kundvärde framträder i 
värdegenererande processer som kunden går igenom (Keränen & Jalkala 2014), 
alltså det ovan nämnda begreppet ”value-in-use”. Värde kan vidare beskrivas som 
relativt eftersom begreppet är baserat både på uppfattningar om hur en tjänst 
levereras och initiala kunders förväntningar (Heskett et al. 1994). Det kan också 
förklaras som en kompromiss mellan förmån och uppoffring (Sánchez-Fernández & 
Iniesta-Bonillo 2007). På ett liknande sätt kan kundvärde ses som förhållandet eller 
avvägningen mellan total nytta och total kostnad, med hänsyn till de tillgängliga 
leverantörernas utbud och priser (Buzzell & Gale 1987). 
 
Forskning av kundvärde och själva konceptet kundvärde var länge under utveckling 
då det var svårt att finna en allmänt accepterad definition, ram eller typologi av 
begreppet (Smith & Colgate 2007). Många försök att finna en tydlig och acceptabel 
definition har gjorts och trots detta hävdar Smith och Colgate (2007) att ingen av 
                                                
9 Goods-dominant logic 
10 Service-dominant logic	  
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dem var särskilt väl lämpad som hjälpmedel då (2007), vid marknadsstrategier eller 
för att utforma åtgärder för kundvärde. Smith och Colgate (2007) förklarar hur 
kunders behov, vilja och preferenser ligger bakom uppfattningen av värde. Vidare 
beskriver Park et al.(1986) tre grundläggande behov, som kan sägas reflektera 
värdedimensioner - funktionella behov, symboliska behov och behov baserade på 
erfarenhet. Funktionella behov är de behov som motiverar ett sökande efter produkter 
som kan lösa konsumtionsrelaterade problem. Symboliska behov är önskemål om 
produkter som uppfyller internt genererade behov för självförbättring, position, 
gruppmedlemskap eller ego-identifikation. Behov som genereras av erfarenhet är en 
önskan om produkter som ger sinnesbehag, variation eller kognitiv stimulering. Att 
kundvärde har olika betydelser beror bland annat på att människors syn på värde är 
personlig och motstridig (Zeithaml 1988). I en studie undersökte Zeithaml (1988) 
hur kunder ser på värde och ur svaren kunde man urskilja fyra olika grupper på 
definitioner av kundvärde - (1) värde innebär lågt pris, (2) värdet är det jag söker i en 
produkt, (3) värdet är den kvalitet jag får för det pris jag betalar, (4) värdet är det jag får i utbyte 
mot vad jag ger. Dessa fyra förklaringar av kundvärde kan summeras i en övergripande 
definition om att uppfattningen och betydelsen av värde är kundens övergripande 
värdering av användbarheten hos en produkt, baserat på uppfattningen av vad som 
fås och vad man har gett. Både vad som fås och vad som ges varierar och värde kan 
sägas representera en avvägning mellan dessa två komponenter (Zeithaml 1988). 
Heskett et al.(1994) ger en liknande definition av kundvärde då de förklarar att värde 
för kund betyder de resultat de får i relation till totala kostnader, både kostnad 
av pris och andra kostnader som krävs för att förvärva en service. Kundvärde är att 
skapa värde för kunden och värdeskapande är en av de stora hörnstenarna inom de 
tidigare diskuterade begreppet SD-logic. Det finns dock olika åsikter om hur 
värdeskapande uppkommer och om det alltid sker genom någon form av 
samskapande av värde mellan kund och annan tjänsteaktör eller om det endast sker då 
parterna aktivt interagerar med varandra (Grönroos 2012). Prahalad och 
Ramaswamy (2013) definierar samskapande av värde genom att “kunden och 
företaget är nära involverade i att tillsammans skapa värde som är unikt för den 
specifika kunden… interaktionen mellan kund och företag har blivit ett nytt fokus 
gällande samskapande av värde“ (Prahalad & Ramaswamy 2013, s. 15-16). 
  
Många förändringar har skett inom tjänsteforskningen och Vargo och Lusch (2008) 
argumenterar för att vi har gått från att “kunden alltid är en medproducent” till att 
“kunden är alltid en samskapare av värde”. Med andra ord anser de alltså att kunden 
alltid samskapar någon form av värde med den andra aktören. Vargo et al.(2008) 
menar att värde alltid samskapas, gemensamt och ömsesidigt, i samspelet mellan 
leverantör och mottagare, genom resursintegrering och tillämpning av kompetenser 
men att producenten och kundens roll inte är helt tydlig inom SD-logic. Grönroos 
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är dock kritisk till hur Vargo och Lusch (2008) beskriver termen “samskapande av 
värde” och han anser att kunden är värdeskapare och tjänsteorganisationer/företag 
är leverantörer av värde. Grönroos (2011) menar att det krävs en direkt interaktion 
mellan de samskapande parterna, vilket blir ett resultat av en faktisk direkt aktivitet 
mellan dem, alltså kan inte värde samskapas utan att parterna möts. Enligt Vargo 
och Lusch (2008) är detta mjöligt, då de menar att värde alltid samskapas, eftersom 
värde skapas oavsett om det sker vid ett direkt möte eller via en indirekt kontakt, 
oberoende av tid och rum. 
 
Värde (value) är besläktat med begreppet värderingar (values). Värderingar kan 
beskrivas som ideal, som människor och företag lever efter, eller olika standarder 
och principer. Dessa värderingar kan delas upp i två olika typer; kärnvärderingar (core 
values), vilket skulle kunna vara kärnan i ett helt företags kultur, och grundläggande 
värderingar (foundational values), vilket kan beskrivas som normer i samhället 
generellt. Något som överensstämmer med den senare nämnda typen av värdering 
är CSR - företagens etiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande (Edvardsson & 
Enquist 2008). Edvardsson och Enquist (2008) menar att värderingsbaserade 
tjänster (values-based service) är förankrade i kärnvärderingar i företaget och de 
grundläggande värderingarna, så som CSR, och när dessa värderingar i sin tur 
stämmer överens med kundens och andra intressenters värderingar, så uppstår 
resonans. Resonans krävs för att tjänsteföretag ska bli framgångsrika (Edvardsson & 
Enquist 2008) och framgångsrika företag har i sin tur större möjligheter att skapa 
värde för kunden.  
Att förstå kundvärde och hur detta värde uppstår är en väsentlig fråga för företag 
för att de ska kunna uppfylla en kunds kriterier och göra dem nöjda. Inom banken 
är det därför viktigt att veta vad kunderna uppskattar för att kunna möta deras 
behov. Vad värdesätter egentligen en bankkund när de investerar sina pengar i olika 
företag? Är hållbarhet och hållbarutveckling en väsentlig faktor i valet av fonder? 
Ovanstående resonemang leder oss till den andra hypotesen: 
 
𝑯𝟐: Kunder som investerar i fonder värdesätter att företag tar sitt sociala 
ansvar (CSR) 

 

2.4 Socialt ansvarsfulla investeringar och hållbara investeringar  
 
Många olika teorier kring hållbarhet och ett påtagligt engagemang i ämnet är en stor 
och viktig del i att företag väljer att investera hållbart.  Socialt ansvarsfulla 
investeringar, SRI, kan också kallas etiska- eller hållbara investeringar (SI) och 
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interagerar sociala, etiska och miljömässiga frågor i beslutsprocessen gällande just 
investeringsfrågor (Renneboog et al. 2008). SRI och SI11 är investeringar som bygger 
på att pengarna förvaltas i fonder där företag arbetar för en mer hållbar utveckling 
och tar ansvar i en mängd frågor rörande etiska-, miljö- och sociala aspekter. Socialt 
ansvarsfulla investeringar görs av individer eller institutioner (exempelvis 
pensionsfonder), i SRI-fonder12 (Drakenberg 2012). Ansvarsfulla investeringar kan 
sägas skilja sig från konventionella investeringar på två sätt. Det första handlar om 
vikten av tidsaspekten; målet med en hållbar investering är att skapa en hållbar, 
långsiktig avkastning och inte bara se på den kortsiktiga avkastningen. Det andra 
handlar om att investerare av hållbara investeringar bör ta hänsyn till vissa faktorer i 
ett större sammanhang. Detta innefattar en stabil och sund marknadsekonomi och 
miljö i det samhälle som investeraren är en del av, samt värna om de värden och 
förväntningar som återfinns i samhället (Unpri u.å.). Antalet SRI fonder har ökat 
sedan tidigt 70-tal i USA och senare 80-tal i Australien och Storbritannien (Haigh & 
Hazelton 2004). Även om de flesta stora fondförvaltarna har introducerat SRI 
fonder så är ett uttryckligt införlivande av miljömässiga, sociala och 
styrningskriterier i portföljvalsmetoden en relativt ny trend (Oh et al. 2013). Redan 
år 2007 argumenterade Bollen (2007) för att investerare inte bara tar hänsyn till den 
traditionella risk-avkastningsoptimeringen (risk-reward) utan att investerarna också 
lägger in personliga och samhälleliga värden i deras investeringar. 
  
Hållbara investeringar har vuxit från en nischmarknad bestående av enskilda etiska 
investerare, till att omfatta institutionella investerare så som pensionsfonder (Lewis 
& Juravle 2010). Von Mallis och Klein (2015) argumenterar för ett ökat intresse i 
socialt hållbara investeringar och etiska, finansiella beslut13. Författarna fortsätter 
med att beskriva hur detta kan ses i både offentliga diskussioner och akademisk 
litteratur, speciellt med tanke på finanskrisen år 2008. Socialt ansvarsfulla 
investeringar har det senaste åren ökat i hög takt världen över, även på den 
offentliga finansiella marknaden (Crifo & Forget 2013) och det beskrivs hur 
fondförvaltare av SRI-fonder vanligtvis talar för två påståenden (Haigh & Hazelton 
2004). Det första är att SRI-fonder kan inspirera företag att förändra sina 
verksamheter. Det andra handlar om att den ekonomiska avkastning som följer av 
SRI-fonder inte skiljer sig från konventionella fonder14 på kort sikt och att de med 
sannolikhet är överlägsna på lång sikt (Haigh & Hazelton 2004). De flesta SRI-
fonder upprätthåller sitt sociala ansvar genom att “screena” marknaden. Positiv 
“screening” identifierar företag med överlägset socialt eller miljömässigt 

                                                
11	  Hållbara investeringar (sustainable investment)	  
12	  Fonder som tar hänsyn till hållbara och ansvarsfulla investeringar (Drakenberg 2012)	  
13	  Beslut som grundar sig i etiska värderingar där etik kan beskrivas som ett anpassat eller accepterat beteende 
(Antonaras et al. 2011) eller ett begrepp som behandlar rättvisa och moral (Connock & Johns 1995).	  
14	  Traditionsenliga fonder i alla former, utan en specifik och hållbar inriktning	  
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engagemang medan negativ “screening” identifierar företag som är engagerade i 
oönskade aktiviteter. Denna typ av “screening” använder företagen för att 
konstruera sina portföljer (Haigh & Hazelton 2004). 
 
Flera investerare har skrivit under FN-initiativet “Principles for Responsible 
Investments” - PRI15. Initiativen har snabbt blivit ett globalt nätverk för investerare, 
där de kan offentliggöra sitt engagemang för hållbara investeringar (Unpri u.å.). 
Detta är ett sätt för bolagen att arbeta tillsammans med att reflektera över 
miljöfrågor, sociala frågor och ägarstyrning (ESG) och nå de specifika målen i dessa 
frågor. På PRI:s hemsida kan man läsa mer om dessa principer som har 
sammanfattats till sex i antalet (Unpri u.å.): 
 

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra 
investeringsanalyser och placeringsbeslut. 
2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och 
ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete. 
3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor 
samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i. 
4. Vi ska främja acceptans och aktivt verka för att dessa principer 
tillämpas i finansbranschen. 
5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt. 
6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med 
att tillämpa principerna. 

 
  
Värde, som beskrevs i tidigare avsnitt och som är baserat på både uppfattningar om 
hur en tjänst levereras och initiala kunders förväntningar (Heskett et al. 1994) 
tillsammans med ovan nämnda teori, leder oss till den tredje hypotesen: 
 
𝑯𝟑: Hållbara investeringar påverkar kundvärde 
 

2.5 Kundengagemang, kundlojalitet och hållbara investeringar 
 
Kunders val beror på val av tillgängliga produkter (Shen & Su 2007). Med kundval 
menas den handling då kunder väljer ut en produkt bland ett urval av produkter 
(Shen & Su 2007). Kunder stannar ofta i samma hjulspår då ett val till stor del drivs 
av vana och ren bekvämlighet (Duffy 2003). Att undersöka frågan angående hur 
kunder gör sina val är viktigt då svaret kan vara till hjälp i att avgöra i vilken 

                                                
15	  Principer för ansvarsfulla investeringar	  
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utsträckning man kan ändra ett beteende i framtiden och vad som kan underlätta en 
sådan förändring (Duffy 2003). Det kan också vara bra att bestämma om valet är ett 
val av stor betydelse. Till exempel när en kund ska köpa en bil krävs ofta noga 
övervägning mellan flera alternativ då beslutet innefattar en stor summa pengar och 
är ett beslut som kommer vara en del av kundens liv i många år framöver (Duffy 
2003). Det är därför viktigt för företaget som säljer bilen att veta vad som påverkar 
kundens långsiktiga val och vad kunden väger in för faktorer när denne väljer, för 
att kunna ge bästa möjliga service. Investeringar i fonder och liknande kan likställas 
med denna beskrivning då en investering kräver noga övervägande och är något 
som kommer påverka kundens privata ekonomi, lång tid fram över. Att kunden är 
engagerad och känner lojalitet till företaget, exempelvis han eller hennes bank, är 
därför viktigt när dessa långsiktiga val ska göras.  
 
Intresset för begreppet engagemang inom affärsvärlden är under utveckling, då flera 
konferenser, seminarier och diskussioner har förts inom ämnet för kundengagemang 
(Brodie et al. 2011). Kundengagemang kan förklaras som en beteendekonstruktion 
som går utöver själva transaktionen och kundens köpbeteende (Van Doorn et al. 
2010). Begreppet kan förklaras mer specifikt genom att definiera det som kunders 
manifestationsbeteende med fokus på ett specifikt varumärke eller bolag, utöver 
själva inköpet, till följd av olika motiverande drivfaktorer. Dessa 
manifestationsbeteenden kan vara både positiva och negativa (Van Doorn et al. 
2010). Kunden kan till exempel skriva ett positivt inlägg om ett visst företag på ett 
forum på internet eller organisera offentliga åtgärder mot ett visst företag för att 
uppmärksamma ett negativt mönster eller ett upplevt problem. Att se utöver, och 
inte bara fokusera på kundens köpbeteende eller återköpsbeteende är viktigt för att 
företaget ska kunna vårda och behålla sin kundbas (Van Doorn et al. 2010). En 
stabil kundbas kan innebära en ekonomisk fördel för företag, speciellt om kostnaden 
för att locka nya kunder är hög och ett företags framtida lönsamhet är därför 
beroende av nuvarande nöjda kunder (Anderson & Sullivan 1993). En stabil 
kundbas är också viktigt för att ett företag ska uppnå en hållbar och långsiktig 
konkurrensfördel då kundnöjdhet isolerar kunder från konkurrenternas insatser och 
från oförutsedda händelser i omvärlden vilket leder till en minskning i variationen av 
framtida kassaflöden (Gruca & Rego 2005). 
 
Kundengagemang omfattar även samskapande med kunden (customer co-creation). 
Detta begrepp har introducerats av Vargo och Lusch (2008) och uppstår när kunden 
involveras i själva skapandet av kärnan av det som erbjuds. Samskapande uppstår 
således även genom ett spontant och godtyckligt beteende som på ett unikt sätt 
anpassar kunden till varumärkesupplevelse (Vargo & Lusch 2008). Beteenden så 
som att ge förslag på förbättringar och hjälpa andra kunder att förbättra deras 
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konsumtion är alla aspekter av samskapande, och därmed exempel på beteenden av 
kundengagemang (Van Doorn et al. 2010). Kundengagemang innefattas också av de 
två komponenterna beskrivna i Hirschmans (1970) klassiska modell. De två 
komponenterna i modellen kallas “voice” och “exit” (röst och utgång) och är en 
beskrivning på två olika åtgärder som kunden kan ta till för att ge uttryck för en 
upplevelse (Van Doorn et al. 2010). “Exit” beskrivs som en möjlighet då en kund 
slutar att köpa ett företags vara eller tjänst eller att en medlem lämnar en 
organisation. Detta leder till negativa konsekvenser så som att vinst går förlorad eller 
att medlemsantal minskar och ledningen tvingas ta till åtgärder för att rätta till de fel 
som har lett till förlusten. Komponenten “voice” är ett annat sätt för kunden att 
påverka och uttrycka sitt missnöje genom att göra sin röst hörd genom direkt 
kontakt med ledningen eller annan auktoritär del i företaget som är underställd 
ledningen. Återigen krävs en påföljd där ledningen utreder orsaken till kundens eller 
medlemmens missnöje och försöker komma med åtgärder för eventuell 
kompensation (Hirschmans 1970). I denna konceptualisering är det lojalitet, 
kundens attityd och relation till varumärket, som är en drivande faktor i kundens val 
av beteende (Van Doorn et al. 2010).  
 
Lojalitet beskriver känslan som kunder har för ett varumärke och kan slutligen 
generera positiva och mätbara finansiella resultat. Uppenbara ekonomiska fördelar 
är en förbättring i kvarhållandet av kunder samt en ökad kundbas (Duffy 2003). 
Begreppet kundlojalitet är svårt att definiera. En allmän definition av kundlojalitet är 
att beskriva det som ett fenomen som uppstår när kunden återkommande köper en 
vara eller en tjänst över tid eller när kunden har en positiv attityd gentemot en vara 
eller tjänst, eller för de företag som förmedlar varan eller tjänsten (Wong & Sohal 
2003). Tillfredställelse, kvalitét, köpfrekvens, uppfattning, värde och förtroende är 
de mest nämnda faktorerna som anses spela en viktig roll för att bestämma 
kundlojalitet (Agrawal et al. 2012). Generellt kan tre distinkta metoder beskrivas för 
att mäta lojalitet: genom beteende, genom attityd eller genom en kombination av 
dem båda. Beteendemätningar anser att konsekvent upprepade köp är en indikator 
på lojalitet. Vidare vill man med attitydmätningar använda data för olika typer av 
attityder, för att återspegla känslomässiga och psykologiska faktorer som finns 
inbäddat i begreppet lojalitet (Bowen & Chen 2001).  
 
Det är allmänt känt att det finns ett positivt samband mellan kundlojalitet och 
lönsamhet (Bowen & Chen 2001). Studier visar att kundlojalitet är kopplat till 
kundnöjdhet (Hallowell 1996) som i sin tur är kopplat till lönsamhet (Heskett et al. 
1994). Lojala och trogna kunder är en bestående källa till inkomst då lojala kunder 
blir återkommande kunder som ger höga marknadsandelar, lönsamhet och en 
konkurrensfördel (Tepeci 1999). Kundnöjdhet kan beskrivas som en känsla eller 



 19 

attityd som en kund har för en viss produkt eller tjänst, efter att den används eller 
förbrukats (East 1997). Vidare mäter kundnöjdhet hur väl en kunds förväntningar 
uppnås genom en given transaktion medan kundlojalitet mäter trovärdigheten att 
kunden återvänder. Kundlojalitet är dessutom ett mått på hur troligt det är att 
kunden väljer att rekommendera varan eller tjänsten till vänner (Bowen & 
Shoemaker 1998). Kundnöjdhet är en nyckelfråga för alla företag som vill öka 
kundlojaliteten och därigenom också skapa ett bättre affärsresultat (Gronholdt et al. 
2000). Nöjda kunder är lojala kunder och en hög kundnöjdhet är en av de viktigaste 
indikatorerna på att ett företag har en god framtid tillmötes (Matzler et al. 1996). 
Kundnöjdheten har också på nationellt och internationellt håll haft betydelse i 
utvecklingen av nationella tillfredsställelsebarometrar och index i Sverige (Johnson 
et al. 2001). Haumann et al.(2014) undersöker i sin studie om kundnöjdhet påverkar 
kundlojalitet på kort sikt och resultatet visade en positiv påverkan, kundlojaliteten 
och även kundens vilja att betala påverkas av kundnöjdhet. Kundnöjdhet kan också 
ses som ett slags rekvisit för att uppnå kundlojalitet (Bowen & Shoemaker 
1998).  Nöjda kunder är viktigt men lojala kunder anses viktigare. En nöjd kund 
som inte kommer tillbaka och som inte sprider ett positivt budskap om varan eller 
tjänsten kommer inte ge företaget något framtida värde (Bowen & Shoemaker 
1998), till skillnad från en kund som uttrycker lojalitet gentemot företaget. 
Konkurrerande företag strävar efter nöjda och lojala kunder då det innebär en 
konkurrensfördel att ha en stabil kundbas (Gruca & Rego 2005). Det är därför 
mycket viktigt för företag att förstå vad som är betydande för kunden och vad som 
gör att kunden känner sig engagerad, nöjd och vill vara lojal. Att hållbarhet och 
hållbara investeringar blir en allt mer viktig faktor i samhället är beskrivet i ovan 
nämnda teori, men är ett arbete med hållbarhet och hållbara investeringar från 
bankens sida en orsak till att kunder i banken väljer att vara lojala? Utgör hållbara 
investeringar verkligen en betydande del av kundens engagemang och lojalitet i 
praktiken? Ovanstående resonemang och dessa frågor leder oss till den fjärde 
hypotesen; 
                                                              
𝑯𝟒: Kunder väljer att vara lojala när banken investerar hållbart 
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Sammanfattningsvis presenteras här nedan studiens fyra hypoteser som utmynnats 
ur varje teoriavsnitt. Det är dessa fyra hypoteser som används för att besvara 
uppsatsens syfte och de som ligger till grund för utformningen av enkätfrågor. 
 
 
 
 
 
 
  

	  

H1: Kunder är inte medvetna om bankers arbete för hållbar 
utveckling 

H2: Kunder som investerar i fonder värdesätter att företag tar 
sitt sociala ansvar (CSR) 

H3: Hållbara investeringar påverkar kundvärde 
 
H4: Kunder väljer att vara lojala när banken investerar hållbart 

Sammanfattning av studiens hypoteser 
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3. Metod 
 
I följande kapitel så presenteras studiens tillvägagångssätt. Till att börja med så presenteras 
forsknings- och undersökningsansatserna, alternativa metoder och litteraturstudien. Därefter 
kommer ett avsnitt om studiens urval, datainsamling och källkritik. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 
   

3.1 Forskningsansats 
 
Denna studie utgår ifrån en deduktiv forskningsansats. En deduktiv teori förklarar 
ett förhållande mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen. Den deduktiva 
processen innebär att insamlad teori genererar hypoteser som sedan styr den 
datainsamling som följer. Datainsamlingen genererar resultat som antingen bekräftar 
eller förkastar hypotesen (Bryman & Bell 2013). Detta synsätt gynnar studien och 
arbetssättet som helhet då man genom teorin får möjligheten att identifiera 
teoretiska gap som kompletteras genom empirin (Jacobsen et al. 2002). Då 
utgångspunkten finns i redan befintlig teori kommer författarna kunna visa att den 
forskning som bedrivs är objektiv och utelämnar subjektiva uppfattningar (Patel & 
Davidson 2003).  

 

3.2 Undersökningsansats 
 
Inom företagsekonomisk forskning finns det två typer av forskningsstrategier att 
välja mellan, kvantitativ- och/eller kvalitativ strategi (Bryman & Bell 2013). Teori 
måste bygga på en systematisk insamling av empiriska data och det är först då 
teorierna kan bli fruktbara och intressanta. Teorin måste också passa för den 
situation som beskrivs och innehålla så många allmänmänskliga företeelser så att den 
fungerar när den tillämpas (Holme & Solvang 1997). 

 
Författarna har valt att göra en kvantitativ undersökning och ställa frågor till 
respondenter genom att inledningsvis göra en förstudie med öppna frågor i centrala 
Karlstad och sedan skicka ut enkäter, i en enkätundersökning. Förstudiens 
intervjuguide finns i bilaga 1 och enkätundersökningen återfinns i bilaga 2. Syftet 
med att göra en enkätundersökning är att vid en viss tidpunkt, då enkäten skickas ut, 
få fram en uppsättning av kvantitativ eller kvantifierbara data som rör två eller fler 
variabler som sedan analyseras i syfte att hitta olika sambandsmönster (Bryman & 
Bell 2013). Därefter kan författarna bedöma om det finns några samband och om 
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hypoteserna kan förkastas eller inte förkastas. En enkätundersökning möjliggör att 
man statistiskt kan säkerställa studien och urvalet. En kvantitativ undersökning med 
slutna frågor, i detta fall en enkätundersökning, ökar också jämförbarheten i svaren 
(Bryman & Bell 2013). En jämförbarhet som är viktig då en del av studien bygger på 
att kunna jämföra utfallen mellan bland annat respondenternas tyckande respektive 
handlande. Författarna jämförde också olika åldersgrupper gällande kön och om 
respondenten sparar i fonder eller inte. 

  
Att kunna skicka ut enkäter via mejl och sociala medier (Facebook och LinkedIn), 
medför att undersökningen får ett relativt brett urval som matchar de bestämda 
variablerna. Genom att göra en kvantitativ studie ger det också mer struktur och 
avstånd till det som undersöks (Holme & Solvang 1997) då man kan analysera 
kvantifierbara svar mer objektivt. Att uppnå samma trovärdiga resultat genom en 
kvalitativ studie är svårt, då känsliga frågor som handlar om respondentens 
personliga ekonomi kan anses inkräkta på respondentens integritet, när dessa ställs i 
en intervju. Författarna anser också att det skulle kräva allt för mycket tid och ett allt 
för omfattande arbete, i förhållande till den givna tidsramen för studien. 

   

3.3 Alternativa metoder 
 
En alternativ metod är att genomföra en kvalitativ undersökning. Undersökningen 
bygger då mer på ord än på siffror (Bryman & Bell 2013) och man utgår från mer 
djupgående intervjuer och öppna frågor. Författarna anser dock att frågeställningen 
kommer generera ärligare svar om respondenten får vara anonym. Frågor som 
handlar om vilken ställning man tar i hållbarhetsfrågor samt frågor som handlar om 
respondentens personliga ekonomi är frågor som kan inkräkta på personers 
integritet och därför anses det mest trovärdiga utfallet nås genom anonyma enkäter. 
Vid personliga och mer djupgående intervjuer finns en risk att respondenten 
påverkas av författarnas närvaro och då väljer att ge ett svar de tror att författarna 
vill höra istället för att svara helt sanningsenligt. Ett exempel på att det är 
komplicerat och känsligt att intervjua människor i det valda ämnet är genom hur 
Gasparino och Tam (1998) argumenterar för att det finns en paradox i frågor 
rörande SRI, vilket studien fokuserar mycket på. De menar att ett tabubelagt ämne 
för en person kan vara en annan persons “heliga ko”.  
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3.4 Litteraturstudie 
 
En relevant litteraturstudie har hjälpt författarna att bygga deras egen teori som i sin 
tur används för att besvara studiens syfte. Studiens syfte är att utforska om hållbara 
investeringar är viktiga för kunder inom banksektorn i Sverige. Detta testas genom 
fyra hypoteser.  

 

De databaser som huvudsakligen används i sökandet av vetenskapliga artiklar är 
Google Scholar, Karlstads universitets sökmotor Business Source Premier, Emerald 
Insight och Scopus. De mest relevanta och frekvent använda nyckelorden vid 
sökningar i databaserna är: “sustainability”, “sustainable business”, “sustainable 
investments”, “value creation”, “value”, “customer value”, “triple bottom line” och 
“finance”. Därefter används även källhänvisningar till de artiklar författarna läser, 
för att hitta ytterligare artiklar kopplat till ämnet. Karlstads universitetsbibliotek 
används också för att hitta annan relevant litteratur, så som metodikböcker. 
 

3.5 Urval och datainsamling 
 
Då syftet med undersökningen är att försöka säga något om populationen, måste 
respondenterna vara representativa för den valda populationen (Holme & Solvang 
1997). Population, bankkunder i Sverige från 25 år och äldre, ska alltså representeras 
i urvalet. Webbaserade enkäter via sociala medier (Facebook och LinkedIn) och mail 
har skickats ut och delats vidare som totalt resulterade i enkätsvar ifrån 186 stycken 
personer. Genom denna urvalsmetod når författarna ut till en mängd människor i 
olika åldrar. 186 respondenters svar anses räcker för att kunna säkerställa den 
externa validiteten i studien. I resultatet och analysdelen kommer svaren att tolkas 
och antas som om de vore helt slumpmässiga och efterföljande tester och analyser 
kommer att göras utifrån detta antagande. 

 

3.5.1 Förstudie       
En förstudie säkerställer att frågorna i den senare enkäten blir som man tänkt sig 
och är en hjälp för att utfallet av studien ska bli så bra som möjligt (Bryman & Bell 
2013). Vid enkätundersökningen kommer respondenterna inte att få möjlighet att 
assisteras vid eventuella frågor och oklarheter, då en intervjuare inte finns på plats. 
Med en förstudie, med öppet ställda frågor och personlig kontakt, kan man 
upptäcka eventuella problem och funderingar som då kan rättas till inför den 
kommande enkätundersökningen och dess frågor (Bryman & Bell 2013).  
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I förstudien gick författarna runt och frågade olika öppna frågor till slumpmässigt 
utvalda människor i Karlstads centrum. Författarna valde att röra oss i och runt 
centrala Karlstad då den tänkta målgruppen, män och kvinnor i åldrarna 18-65+, rör 
sig i det området. Det ställdes sju öppna frågor för att undersöka vad 
respondenterna visste om hållbara investeringar och vad för olika tankar de 
förknippade med fonder, hållbarhet och att investera hållbart. Genom svaren fick 
man fram olika nyckelord som sedan kunde användas för att utforma de frågor som 
ställs i enkäten. Efter 18 respondenter hade mättnad uppnåtts men för att säkerställa 
resultatet genomfördes 30 intervjuer.  

 
Under förstudien upptäcktes att de personer som tillfrågades, som var mellan 18-24 
år, inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna ge författarna relevanta och 
användbara svar. Det visade sig vara en grupp som av både ekonomiska och 
kunskapsmässiga skäl inte vanligtvis investerar pengar i fonder. Efter förstudien 
valde författarna därför att inför enkätstudien ändra målgruppen från 18-65+ år till 
25-65+ år. 

 

3.5.2 Enkätstudie  
Att göra en enkätstudie medför flera fördelar för studien genom att det är både 
snabbare och billigare att administrera, det medför ingen intervjuareffekt och det 
skapar ingen variation i formuleringen av frågor (Bryman & Bell 2013). Som tidigare 
nämnts är det viktigt att respondenterna känner sig bekväma då de ska besvara 
känsliga frågor. För att försäkras om att respondenterna är inom de åldersspann 
som efterfrågas så har författarna i deras (webbaserade) enkät satt en spärr i frågan 
om ålder. Respondenten har då inte möjlighet att fortsätta besvara enkätfrågorna 
om denne inte är 25 år eller äldre. En enkät som skickas ut via mejl eller sociala 
medier ger också respondenten utrymme att svara på enkäten när denne har tid. När 
enkäten skapades användes programmet “Survey&Report”, via Karlstads 
universitetsbibliotek. Rent designmässigt är det mycket viktigt för författarna att 
skapa en bra och tydlig layout, då detta gör att enkäten blir mer lockande och lättare 
att besvara (Bryman & Bell 2013). En horisontell design av svarsalternativen kan lätt 
leda till att respondenten av misstag svarar fel, eftersom att en enkät ofta besvaras 
mycket snabbt. Därför har frågor utformats med vertikala svarsalternativ, se 
exempel i bilaga 2.  

 
Vid frågor där respondenten ska värdera sina svar användes en sjugradig Likertskala. 
Med en Likertskala studeras attitydkluster av olika slag (Bryman & Bell 2013) och 
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man får på så sätt en bild av hur respondenten ställer sig i frågan. När författarna 
utformar frågorna till enkäten är de också mycket noggranna med att kontrollera att 
de frågor som ställts är relevanta, att de inte upprepar sig onödigt mycket och att de 
komprimerar antalet frågor för att uppehålla respondentens intresse. Enkäten ska 
inte heller ta för lång tid att besvara. Genom att testa enkäten på tio test-
respondenter upptäcktes eventuella stavfel, felformuleringar, upprepningar av frågor 
och frågor som är för svåra att förstå och tolka för respondenten. Holme och 
Solvang (2008) beskriver hur en dåligt formulerad fråga i deras enkätstudie ledde till 
ett oväntat resultat och ett försämrat utfall då hela 60 % av respondenterna hade 
svarat “vet inte” på en fråga. Detta vill författarna undvika med hjälp av ett test av 
enkäten. Felaktigt eller för komplicerat ställda frågor kan upptäckas och man kan 
omformulera dem, vilket sannolikt genererar mer användbara svar och ett bättre 
resultat. Med hjälp av testet och förstudien så resulterade detta i en slutlig enkät, 
bestående av 18 frågor. Enkäten var publik vilket innebär att alla, inte bara de som 
har en inloggning till Karlstads universitets hemsida, kan besvara enkäten, vilket i sin 
tur ger studien ett bredare urval. Respondenterna är också helt anonyma och svaren 
kommer inte att i efterhand kunna bearbetas av en annan part.  

 

3.6 Källkritik 
 
Den teoretiska referensramen i studien tar upp relevant litteratur, artiklar från 
vetenskapliga tidskrifter, statistiska undersökningar och publikationer från erkända 
organisationer. De utvalda källorna för studien har alla värderats samt bedömts i 
deras lämplighet. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 
Syftet med studien är att utforska om hållbara investeringar är viktiga för kunder 
inom banksektorn i Sverige. För att kunna uppfylla syftet har författarna formulerat 
fyra hypoteser. Den empiriska datainsamlingen som krävs som underlag för 
hypoteserna har författarna fått genom förstudien och enkätundersökningen, vars 
frågor grundas ur teorin och genom nyckelord som framtagits vid analyseringen av 
förstudien. När man genomför en datainsamling, genom till exempel en 
enkätundersökning, är begreppen validitet och reliabilitet mycket viktiga för att 
resultaten ska kunna generaliseras till att gälla även andra än de som undersökts. Det 
är också två mått på hur väl datainsamlingen har fungerat. Begreppet validitet 
handlar om att undersöka om ett mått verkligen mäter det som det är avsett för att 
mäta (Bryman & Bell 2013). Detta kan tolkas som korrelationen mellan den 
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operationella definitionen och den teoretiska definitionen. Efter analyseringen av 
enkätundersökningen så kan man tydligt se att det svar författarna velat ha för att 
kunna förkasta eller inte förkasta hypoteserna, faktiskt har framkommit i svaren från  
respondenterna i enkäterna, alltså har det som önskas mätas faktiskt mätts och 
undersökningen uppnår därmed hög validitet. En viss kritik kan dock riktas mot 
studiens externa validitet eftersom stickprovet är relativt litet i förhållande till 
populationen, men med delningar via sociala medier och vidarebefordringar av 
länken via mejl så kan urvalet antas representera en del av den stora populationen 
och att det därmed är tillräckligt för att kunna anta att svaren kan generaliseras i 
studien.  

 
Genom en förstudie och ett test av enkäten har olika frågor undersökts om vad 
målgruppen faktiskt vet i ämnet och därmed har risken för missuppfattning mellan 
författare och respondenter minimerats. Genom detta har tillförlitligheten i studien 
ökat. Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i en undersökning som testar 
huruvida en undersökning kommer att få samma resultat om den genomfördes på 
nytt (Bryman & Bell 2013). En högre tillförlitlighet innebär att undersökningen blir 
mer trovärdig och därmed reliabel (Jacobsen et al. 2002). Till exempel så skall 
resultatet vara detsamma oberoende av vem som utför testet (intern reliabilitet) och 
vid upprepade mätningar (extern reliabilitet). Intern reliabilitet innebär att de 
indikatorer som utgör en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga. För att 
uppnå intern reliabilitet ska respondentens poäng på en indikator kunna kopplas till 
dennes poäng på en annan indikator. För att säkerställa att detta uppnås innehåller 
enkäten frågor som är formulerade på olika sätt men som har i syfte att ge liknande 
svar. Extern reliabilitet innebär att studien skulle kunna utföras igen, vid upprepade 
tillfällen. Detta har uppnåtts genom en utförlig metoddel och i och med ett 
lättillgängligt urval. Urval som behövs för att genomföra studien kan tas ifrån i stort 
sätt hela Sveriges population, då nästan alla medborgare i Sverige är bankkunder. 
Den interna- och externa reliabiliteten i detta hänseende anses därför vara hög 
(Bryman & Bell 2013). 
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4. Empirisk sammanställning 
 
I kommande kapitel kommer resultat från enkätundersökningen att presenteras. I början av 
undersökningen fick respondenterna fylla i kön, ålder och utbildningsnivå för att ge författarna en 
övergripande bild av vem respondenten är. Efterföljande frågor var specifikt utformade för att 
kunna besvara var och en av studiens hypoteser. Huvudsyftet med enkätundersökningen är att få 
underlag för att kunna förkasta eller inte förkasta studiens fyra hypoteser. För att kunna analyser 
varje fråga och testa signifikansnivån så kommer författarna nedan, och för nästan varje fråga som 
presenteras, skapa en nollhypotes och en mothypotes. Genom t-test kommer författarna sedan 
kunna bekräfta eller förkasta nollhypotesen för varje fråga. Därmed ges stöd för att besvara 
studiens fyra huvudhypoteser. Författarna arbetar således inte med att besvara dessa fyra hypoteser 
i detta kapitel.    
  

4.1 Enkätundersökning  
 
Åldrarna bland respondenterna varierade mellan 25 år och 70 år varav merparten av 
respondenterna var mellan 25-35 år (se diagram 1 för mer detaljer). I studien deltog 
100 stycken kvinnor och 86 stycken män, alltså var variabeln kön ganska jämt 
fördelad i studien (se diagram 2 för mer detaljer). Gällande utbildningsnivå var de 
endast en person av de svarande som hade grundskola som utbildningsnivå och de 
allra flesta hade en utbildning på universitetsnivå eller högre (se diagram 3 för mer 
detaljer). Kön och utbildning undersöktes också tillsammans i diagram 3 för att se 
om det fanns stora skillnader i könsfördelning över utbildningsnivå, vilket det inte 
fanns. Fler kvinnor var universitetsutbildade än män men det var annars jämt 
fördelat mellan kön och utbildning överlag. 144 respondenter svarade att dem sparar 
pengar i fonder idag och 42 stycken gör det inte, alltså sparar 77 % av 
respondenterna pengar i fonder. Författarna lade in ålder som en variabel och tittade 
på detta tillsammans med antalet fondsparare, för att se om det fanns skillnader i 
sparande om de svarande var unga eller äldre. Då syns det tydligt att nästan alla över 
55 år sparar i fonder och att den största delen av de som inte sparar i fonder ligger 
under kategorin ”25-35” år (se diagram 4 för mer detaljer). 
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Diagram 1 – Åldersfördelning   Diagram 2 – Könsfördelning i studien 

 
 

 
Diagram 3 - Fördelning mellan utbidning och kön Diagram 4 - Fördelning mellan ålder 

och sparande i fonder 
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Kunder är inte  medvetna om bankers arbete för hållbar utveckling 
 
Diagram 5 visar svaren från fråga nummer 5 i enkäten: ”Anser Du dig informerad 
om din banks arbete för hållbarhet och hållbar utveckling”. Resultatet beskriver att 
merparten av respondenterna inte anser sig vara informerade om deras banks arbete 
för hållbarhet och hållbar utveckling. Endast en minoritet av de tillfrågade anser sig 
vara väl eller mycket väl informerade i frågan. I tabell 1, som är byggd på diagram 5, 
så syns det att medelvärdet ligger på 2,83 på skalan (1-7) och innebär alltså att 
medelsvaret av de tillfrågade är att de inte anser sig vara informerade. Svaret som 
ligger i mitten på skalan (1-7) är 4 och skulle kunna tolkas som att respondenten 
varken är ”mycket väl informerad” eller ”inte alls informerad”, alltså ett neutralt svar. 
Eftersom att medelvärdet 2,83 ligger under 4 så kan det tolkas som att medel av 
urvalet inte är speciellt informerade om deras banks arbete för hållbarhet och hållbar 
utveckling.  
 
 
 

 
Diagram 5 – Anser respondenterna sig vara informerad om bankens arbete för hållbarhet och 
hållbar utveckling?  
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Tabell 1 för diagram 5  
 Valid 186 

Mean 2,83 

Median 3,00 

Std. Deviation 1,648 

Minimum 1 

Maximum 7 

  

 
 
I nedanstående t-test så testades ett av resultaten från enkätstudien (fråga 5). 
Nollhypotes i denna fråga är H0: De är neutrala (värde 4) och mothypotesen är Ha: 
De anser sig inte vara informerade. H0 kan alltså förkastas i denna fråga, då p-värdet 
är under .05 och signifikant (p.<05)16. Det finns en signifikant skillnad i svaren 
mellan de som är respektive inte är informerade och majoriteten anser sig alltså inte 
vara informerade om bankers arbete för en hållbar utveckling. 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 -9,699 185 ,000 -1,172 -1,41 -,93 

Anser Du dig informerad om din banks arbete för hållbarhet och hållbar utveckling? (1 = inte alls 
informerad, 7 = mycket väl informerad)  
 
 
Enkätfråga nummer 6: ”Anser Du att din bank är bra på att kommunicera deras 
arbete mot hållbar utveckling?” visas nedan i diagram 6 och beskriver att en klar 
majoritet av de tillfrågade inte anser att deras bank är bra på att kommunicera deras 
arbete mot hållbar utveckling. 
 

                                                
16 Författarna har använt sig av t-test-tabell på sidan 716 samt Chi2-tabell på sidan 730-731 (Mendenhall & Sincich 
2014) 
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Diagram 6 – Anser respondenterna att banken är bra på att kommunicera deras arbete mot 
hållbar utveckling? 

 
Nedanstående tabeller för Chi2-testet visar hur många av respondenterna som 
svarade ”ja” respektive ”nej” på fråga 6. 146 personer ansåg att deras bank inte var 
bra på att kommunicera detta, alltså 78,5 %. 40 personer, alltså 21,5 %, ansåg att 
banken var bra på att kommunicera. Nollhypotesen i detta fall är H0: p1 = p2 - 
andelarna ”ja” och ”nej” är lika (50 %). Mothypotesen är att Ha:  𝑝! ≠   𝑝!.   Chi2-
testet gav ett p-värde som var mindre än .05 (p<.05) och visar därmed på 
signifikans. Alltså kan svaret sägas bero på mer än bara slumpen och det finns en 
signifikant skillnad mellan de som svarat ”ja” respektive ”nej”. Majoriteten av 
respondenterna anser att deras bank inte är bra på att kommunicera deras arbete mot 
hållbar utveckling.  
 
 
Chi2-test 
 Observed N Expected N Residual 

Ja 40 93,0 -53,0 
Nej 146 93,0 53,0 
Total 186   

 

Anser Du att din bank är bra på att kommunicera deras arbete mot hållbar utveckling? (Ex. 
genom marknadsföring, vid ett rådgivningstillfälle och så vidare) 
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Test Statistics 

  
Chi-Square 60,409a 
df 1 
Asymp. Sig. ,000 

Anser Du att din bank är bra på att kommunicera deras arbete mot hållbar utveckling? (Ex. 
genom marknadsföring, vid ett rådgivningstillfälle och så vidare) 
 

 
Diagram 7 visar svaren för fråga 7: ”Varifrån anser Du att du har skaffat dig mest 
information om hållbara investeringar och bankers arbete för att förvalta hållbart?”. 
Svaren beskriver att majoriteten av respondenterna skaffat sig mest information 
genom media och minst information genom marknadsföring. I övrigt är resultatet 
förhållandevis jämt fördelat mellan de olika alternativen. Av 186 tillfrågade 
respondenter svarade 32 stycken av dem att de skaffat sig mest information från 
banken, alltså drygt 17 %. Ett Chi2-test utfördes för att se om de tillfrågade ansåg 
att banken varit främsta informationskälla i frågan om hållbara investeringar och 
bankers arbete för att förvalta hållbart. Chi2-testet visar ett p-värde som är 
signifikant (p<.05), vilket betyder att svaren inte bara kan förklaras av slumpen och 
svaren från urvalet kan alltså antas representera en större del populationen. 
Nollhypotesen i detta fall är H0: p1 = P2 - andelarna ”ja” och ”nej” i frågan om 
banken är den främsta informationskällan är lika (50 %). Mothypotesen är 
Ha:  𝑝! ≠   𝑝!. Signifikansen visar på att H0 kan förkastas. 
 
 
 

 
Diagram 7 – Varifrån har respondenterna skaffat sig mest information? 
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Chi2-test 
 Observed N Expected N Residual 

Ja 32 93,0 -61,0 
Nej 154 93,0 61,0 
Total 186   

Varifrån anser Du att du har skaffat dig mest information om hållbara investeringar och bankers 
arbete för att förvalta hållbart? (Vänligen välj Ett av följande alternativ) - Banken 
 

Test Statistics 
  

Chi-Square 80,022a 
df 1 
Asymp. Sig. ,000 

 
 
Diagram 8 och tabell 2 visar resultaten från fråga 8 i enkäten: ”När Du investerar 
pengar i fonder så innebär det att du indirekt investerar i företag/bolag som banken 
valt att ha i sin fondportfölj. Hur viktigt är det för dig att vara påläst om dessa 
företag/bolag?”. Resultaten beskriver att ingen majoritet är styrande åt ett eller annat 
håll. De flesta har värdesatt sitt svar i mitten på skalan i frågan (4). Medelvärdet är 
4,11, vilket är väldigt nära medeltalet på skalan (1-7), som är 4. De flesta av 
respondenterna anser alltså att det varken är ”inte alls viktigt” eller ”mycket viktigt” 
att vara påläst om företag/bolag de investerar i. De är alltså neutrala i frågan.  
 
  

 
Diagram 8 – Anser respondenten att det är viktigt att vara påläst om företag/bolag de investerar i? 
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Tabell 2 för diagram 8 
N Valid 186 

Missing 1 
Mean 4,11 
Std. Deviation 1,735 
Minimum 1 
Maximum 7 

När Du investerar pengar i fonder så innebär det att du indirekt investerar i företag/bolag som 
banken valt att ha med i sin fondportfölj. Hur viktigt är det för dig att vara påläst om dessa 
företag/bolag? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)   
 
 
Diagram 9 visar resultat från fråga 10: ”Hur väl anser Du att din bank tar sitt ansvar 
genom handlingar som verkar för samhälle, en hållbar utveckling och miljön?”. 
Testerna nedan visar att de flesta av respondenterna anser att deras bank varken är 
”mycket ansvarstagande” eller ”inte alls ansvarstagande” och hamnar därmed 
ungefär i mitten på skalan (1-7) i frågan. En tydlig minoritet anser att deras bank är 
”mycket ansvarstagande” och övriga svar ligger övervägande till vänster om mitten 
på skalan och alltså anser dessa att deras bank är mer eller mindre ”inte ansvarsfulla” 
i frågan. Författarna gjorde ett t-test för att säkerställa att respondenterna inte är 
neutrala i frågan utan ligger under 4. Siffran 4 är den siffra som ligger i mitten på 
skalan (1-7). Nollhypotes i denna fråga är H0: de är neutrala (värde 4) och 
mothypotesen är Ha: de anser inte att banken tar sitt ansvar. Här kan alltså H0 
förkastas, då p-värdet är signifikant (p<.05). 
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Diagram 9 – Anser respondenten att dennes bank tar sitt ansvar genom handlingar som verkar för 
samhälle, en hållbar utveckling och miljön? 

 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 186 3,40 1,446 ,106 

Hur väl anser Du att din bank tar sitt ansvar genom handlingar som verkar för samhälle, en 
hållbar utveckling och miljön? (1 = inget ansvar, 7 = mycket ansvarstagande) 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 -5,629 185 ,000 -,597 -,81 -,39 

Hur väl anser Du att din bank tar sitt ansvar genom handlingar som verkar för samhälle, en 
hållbar utveckling och miljön? (1 = inget ansvar, 7 = mycket ansvarstagande) 
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Kunder som inves terar i  fonder värdesät ter  at t  före tag tar s i t t  soc ia la ansvar 
(CSR)  
 
Diagram 10 och tabellerna nedan visar svaren för fråga 9: ”Välj de kriterier Du 
prioriterar högst om/när du investerar i fonder”. Den höga långsiktiga avkastningen 
är högst prioriterad av respondenterna, följt av risknivå och låga avgifter. Det minst 
prioriterade kriteriet vid investering i fonder är den geografiska placeringen av 
företag/bolag där fonden investeras. Av 186 stycken tillfrågade respondenter så 
ansåg 46 stycken att kriteriet ”socialt ansvar” var ett av de tre viktigaste kriterierna 
då kunden investerar i fonder. Följande nollhypotes utfomades: H0: p1 = p2 - 
andelarna ”ja” och ”nej” är lika, i frågan om socialt ansvar var ett av de viktigaste 
kriterierna. Mothypotesen är Ha:  𝑝! ≠   𝑝!. Återigen kan H0 förkastas, då p-värdet i 
Chi2-testet är signifikant (p<.05) och svaren beror alltså på mer än bara slumpen. 
  
 
 

 
Diagram 10 - Vilka kriterier prioriteras högst då respondenten investerar i fonder 

 
Chi2-test 
 Observed N Expected N Residual 

Ja 46 93,0 -47,0 
Nej 140 93,0 47,0 
Total 186   

Välj de kriterier Du prioriterar högst om/när du investerar i fonder (Välj max TRE stycken) - 
Socialt ansvar (Ex. inget barnarbete, för jämställdhet, bra arbetsförhållanden, mångfald och 
samhällsengagemang) 
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Test Statistics 

  

Chi-Square 47,505a 
df 1 
Asymp. Sig. ,000 

Välj de kriterier Du prioriterar högst om/när du investerar i fonder (Välj max TRE stycken) - 
Socialt ansvar (Ex. inget barnarbete, för jämställdhet, bra arbetsförhållanden, mångfald och 
samhällsengagemang) 
 
 
Diagram 11 och testerna nedan visar svaren för fråga 11: ”Är det viktigt för Dig att 
dina pengar investeras i företag som bryr sig om miljö och samhälle?”. Majoriteten 
av respondenterna anser att det är mer eller mindre ”mycket viktigt” att deras 
pengar investeras i företag som bryr sig om miljö och samhälle. En minoritet anser att 
det inte alls är viktigt. 
För att säkerställa resultatet som kan utläsas ur diagrammet så gjordes ett t-test. Den 
utformade nollhypotesen lyder: H0: De är neutrala i frågan om kunderna tycker att 
det är viktigt att deras pengar investeras i företag som bryr sig om miljö och 
samhälle. Mothypotesen till denna blir således Ha: Kunderna tycker att det är viktigt 
att deras pengar investeras i företag som bryr sig om miljö och samhälle. Testet visar 
ett medelvärde på 4,99, vilket innebär en större siffra än 4, som är medelsiffran på 
skalan (1-7). Medelvärdet på 4,99 är enligt testet signifikant (p<.05) och 
nollhypotesen kan förkastas. 
  
 

 
Diagram 11 - Hur viktigt är det för respondenten att deras pengar investeras i företag som bryr sig 
om miljö och samhälle? 
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One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 186 4,99 1,718 ,126 

Är det viktigt för Dig att dina pengar investeras i företag som bryr sig om miljö och samhälle? (1 = 
inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt) 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 7,853 185 ,000 ,989 ,74 1,24 

Är det viktigt för Dig att dina pengar investeras i företag som bryr sig om miljö och samhälle? (1 = 
inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt) 
 
 
Diagram 12 för fråga 12: ”Hur viktigt anser Du att det är att din bank tar ansvar 
genom handlingar som verkar för samhälle, en hållbar utveckling och miljön?” och 
testerna nedan visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna ligger på höger 
sida om mitten på skalan och i frågan. I denna fråga anser alltså majoriteten att det 
är mer eller mindre ”mycket viktigt” att deras bank tar ansvar. En minoritet anser att 
det inte alls är viktigt eller att det är mindre viktigt. För att bekräfta ovanstående 
resonemang gjordes ett t-test. Nollhypotesen beskrivs H0: De är neutrala i frågan 
om de anser att det är viktigt att deras bank tar ansvar genom handlingar som verkar 
för samhälle, en hållbar utveckling och miljö. Mothypotesen lyder: Ha: Kunderna 
tycker att det är viktigt att deras bank tar ansvar genom handlingar som verkar för 
samhälle, en hållbar utveckling och miljö. T-testets resultat visar på signifikans 
(p<.05) och nollhypotesen kan därmed förkastas.  
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Diagram 12 - Hur viktigt är det för respondenten att banken tar sitt ansvar för samhälle, en hållbar 
utveckling och miljön? 

 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 186 5,11 1,692 ,124 

Hur viktigt anser Du att det är att din bank tar ansvar genom handlingar som verkar för samhälle, 
en hållbar utveckling och miljön? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt) 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 8,925 185 ,000 1,108 ,86 1,35 

Hur viktigt anser Du att det är att din bank tar ansvar genom handlingar som verkar för samhälle, 
en hållbar utveckling och miljön? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt) 
 
 
Diagram 13 för fråga 13: ”Anser Du att ett av kriterierna när du väljer var du ska 
investera dina pengar är att de ska investeras i hållbara fonder?” och testerna nedan 
visar att de flesta respondenterna inte anser att ett av kriterierna när de ska investera 
pengar är att de investeras hållbart men att de eventuellt hade valt att investera 
hållbart om de hade haft mer information. Näst flest (70 stycken) respondenter 
anser att ett kriterium är att pengarna investeras hållbart och få (21 stycken) av de 
tillfrågade anser inte att ett kriterium då de investerar är att pengarna investeras 
hållbart, oavsett informationsmängd innan köptillfället. Ett Chi2-test gjordes och 
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detta visar på signifikans (p<.05). Nollhypotesen är H0: Informationsmängd har 
ingen betydelse då kunden avgör om denne vill investera i hållbara fonder. 
Mothypotesen lyder: Ha: Informationsmängden har betydelse då kunden avgör om 
denne ska vill investera i hållbara fonder. Nollhypotesen förkastas. 
 
 

 
 
Diagram 13 – Anser respondenten att ett av kriterierna vid en investering är att banken investerar 
hållbart? 

 
 
Chi2-test 
 Observed N Expected N Residual 

Ja 21 93,0 -72,0 
Nej 165 93,0 72,0 
Total 186   

 

Anser Du att ett av kriterierna när du väljer var du ska investera dina pengar är att de ska 
investeras i hållbara fonder?  - Nej 
 
 
 
Chi2-test 
 Observed N Expected N Residual 

Ja 70 93,0 -23,0 
Nej 116 93,0 23,0 
Total 186   

Anser Du att ett av kriterierna när du väljer var du ska investera dina pengar är att de ska 
investeras i hållbara fonder?  - Ja 
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Test Statistics 

 

Anser Du att ett av kriterierna när du väljer 
var du ska investera dina pengar är att de ska 

investeras i hållbara fonder?  - Nej 

Anser Du att ett av kriterierna när du väljer 
var du ska investera dina pengar är att de ska 

investeras i hållbara fonder?  - Ja 

Chi-Square 111,484a 11,376a 
df 1 1 
Asymp. Sig. ,000 ,001 

 
 
Diagram 14 för fråga 14: ”Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar 
hållbarhetsfrågor och därmed investerar hållbart?” och testerna nedan visar att de 
allra flesta av de tillfrågade respondenterna anser att det är mer eller mindre ”mycket 
viktigt” och alltså värdesatt, att banken prioriterar hållbarhetsfrågor och därmed 
investerar hållbart. En klar minoritet anser att det inte alls är viktigt. För att bekräfta 
diagrammet så gjordes ett t-test som visar på signifikans (p<.05). Nollhypotesen 
lyder: H0: De är neutrala i frågan om hur viktigt det är för kunden att deras bank 
prioriterar hållbarhetsfrågor och därmed investerar hållbart. Mothypotesen 
formulerades på följande sätt: Ha: Det är viktigt att banken prioriterar 
hållbarhetsfrågor och därmed investerar hållbart. Även i detta fall kunde 
nollhypotesen förkastas.  
 
 
 

 
Diagram 14 – Hur viktigt det är att banken prioriterar hållbarhetsfrågor? 
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One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 186 4,98 1,597 ,117 

Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar hållbarhetsfrågor och därmed investerar 
hållbart? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt) 
 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 8,355 185 ,000 ,978 ,75 1,21 

Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar hållbarhetsfrågor och därmed investerar 
hållbart? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt) 
 
 
Diagram 15 för fråga 15: ”Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar miljö och 
samhälle, när de förvaltar dina pengar?” och nedanstående tester visar att 
respondenterna till största del anser att det är mer eller mindre ”mycket viktigt” att 
deras bank prioriterar miljö och samhälle. Endast ett fåtal tycker att det inte alls är 
viktigt. Ett t-test gjordes och detta visar att medelvärdet ligger strax över 5, vilket är 
ett värde över 4, som är medeltalet på skalan (1-7). Nollhypotesen lyder: H0: Kunder 
är neutrala i frågan om de tycker att det är viktigt att deras bank prioriterar miljö och 
samhället när det förvaltar kundens pengar (4 på skalan 1-7). Mothypotesen är Ha: 
Kunder tycker att det är viktigt att deras bank prioriterar miljö och samhälle när de 
förvaltar kundens pengar. I och med att p-värdet är signifikant (p<.05) så kan 
nollhypotesen förkastas. 
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Diagram 15 – Hur viktigt är miljö och samhälle när respondenten investerar sina pengar? 

 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 186 5,03 1,647 ,121 

Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar miljö och samhälle, när de förvaltar dina 
pengar? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)  
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 8,548 185 ,000 1,032 ,79 1,27 

Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar miljö och samhälle, när de förvaltar dina 
pengar? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)   
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Hållbara inves ter ingar påverkar kundvärde  
 
Diagram 16 för fråga 16: ”Anser Du att hållbarhetsfrågor och att investera hållbart 
är viktigt för dig?” och testerna nedan visar hur majoriteten av respondenter tycker 
att det är mer eller mindre viktigt med hållbarhetsfrågor och att investera hållbart. 
Ett fåtal ser inte alls vikten av detta. Nollhypotesen i denna fråga lyder: H0: Kunder 
är neutrala i frågan om de anser att hållbarhetsfrågor och att investera hållbart är 
viktigt. Mothypotesen är följande: Ha: Kunder tycker att det är viktigt med 
hållbarhetsfrågor och att investera hållbart. Svaret på t-testet visar signifikans 
(p<.05) och därmed kan nollhypotesen förkastas. Medelvärdet i testet visade 5,01 
vilket är högre än 4, som är mittensiffran i skalan (1-7). 
 
 

 
Diagram 16 – Är hållbarhet och hållbarhetsfrågor viktiga för respondenten? 

 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 186 5,01 1,617 ,119 

Anser Du att hållbarhetsfrågor och att investera hållbart är viktigt för dig? (1 = inte alls viktigt, 7 = 
mycket viktigt) 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 8,523 185 ,000 1,011 ,78 1,24 

Anser Du att hållbarhetsfrågor och att investera hållbart är viktigt för dig? (1 = inte alls viktigt, 7 = 
mycket viktigt)
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Kunder väl j er  at t  vara lo ja la när banken inves terar hål lbart  

 
Diagram 17 för fråga 17: ”Välj de alternativ som är viktigast för Dig för att Du ska 
känna dig lojal och vilja stanna kvar i din bank” visar att de två främsta och absolut 
viktigaste kriterierna är att bankerna har bra onlineservice och bra räntor, där bra 
onlineservice är i topp. De minst viktiga kriterierna som påverkar respondenternas 
lojalitet är att banken har bra öppettider och en bra geografisk placering. Genom att 
göra frekvenstabeller kunde en procentuell ordning tydas av alla staplar (kriterier) 
från diagrammet och sedan utfördes ett binominalt proportionstest från den högst 
rankade stapeln (bra onlineservice) ner till den lägst rankade stapeln (bra öppettider). 
P-värdena som togs fram visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de två 
högsta staplarna och övriga staplar i diagrammet ovan, där p-värdet blir 0,032. Detta 
bekräftar vad som faktiskt kan utläsas ur diagrammet, vilket är att de två viktigaste 
kriterierna, av tre möjliga alternativ att välja mellan, är bra onlineservice och bra 
räntor.  
 
 

 
Diagram 17 – Vad får respondenten att vara lojal till sin bank? 

 
Diagram 18 för fråga 18: ”Vad skulle få Dig att vilja byta bank?” visar att de tre 
främsta orsakerna är dålig eller för komplicerad onlineservice, otrevlig personal och 
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dålig avkastning där dålig eller för komplicerad onlineservice och otrevlig personal 
är i topp. De minst betydelsefulla orsakerna är att bankerna är dåligt geografiskt 
placerade, att dem har begränsade öppettider och att familjemedlemmar är kunder i 
en annan bank. Även detta testades till en början med frekvenstabeller för att få en 
procentuell ordning och därefter gjordes ett binominalt proportionstest från den 
högst rankade stapeln (dålig eller för komplicerad onlineservice) ner till den lägst 
rankade stapeln (dålig geografisk placering). P-värdena som togs fram visade att det 
fanns en signifikant skillnad mellan de tre högsta staplarna och övriga staplar i 
diagrammet ovan, där p-värdet blir 0,028. Detta bekräftar vad som faktiskt kan 
utläsas ur diagrammet, vilket är att de tre kriterierna som bäst kan beskriva varför en 
kund vill byta bank, av tre möjliga alternativ att välja mellan, är dålig eller för 
komplicerad onlineservice, otrevlig personal och dålig avkastning. 
 
 

 
Diagram 18 – Vad får respondenten att byta bank? 
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5. Analys 
 

5.1 – Analys av hypotes 1: Kunder är inte  medvetna om bankers arbete  för  
hål lbar utveckl ing 
 
Som beskrivs i inledningen av studien så har hållbarhetsfrågor blivit allt mer 
uppmärksammat i samhället (Cadbury 2006) och kunder i vårt samhälle är idag mer 
medvetna om sina rättigheter gällande köp och konsumtion (Shirodkar 2015). 
Begreppet hållbarhet har blivit ett allt mer vanligt och accepterat begrepp, både i 
ekologisk och finansiell mening (Enquist et al. 2007). Resultaten i studien indikerar 
på att det finns ett växande intresse för hållbar utveckling och att kunder i banken 
tycker att det är viktigt att deras bank följer denna utveckling. Detta går hand i hand 
med den tidigare nämnda förändring man kan se i samhället, gällande i att förstå 
relationen mellan mänskligheten och naturen (Hopwood et al. 2005). I och med 
bankers viktiga roll, så är deras arbete för miljö och hållbarhet en stor del av vårt 
samhälles hållbara utveckling (Jeucken 2001; Peneda Saraiva & Silva Serrasqueiro 
2007) och på senare år har kriterier gällande miljö och sociala frågor blivit en 
huvudregel för banker och fondbolag (Drakenberg 2012). Dock är en genomgående 
uppfattning i resultatet av frågorna i studien att kunder inte anser sig vara 
informerade eller medvetna om bankers arbete mot hållbarhet och hållbar 
utveckling. Kopplat till detta är enkätfråga nummer 8, som beskriver om 
respondenterna anser att det är viktigt att vara påläst om de företag/bolag som de 
väljer att investera sina pengar i (se diagram 8 för mer detaljer). Är kunden 
medveten och informerad om de företag/bolag där de och banken investerar pengar 
i, så innebär det att de indirekt är medvetna om bankers arbete för hållbar 
utveckling. Resultaten visar att majoriteten av respondenterna är neutrala i frågan 
och det indikerar därmed på att de inte har något intresse i att ta reda på 
information om företaget de investerar i. Att banken kommunicerar sitt 
hållbarhetsarbete ut till kunder och därmed samhället är viktigt för att visa att de och 
andra investerare engagerar sig i hållbarhetsfrågan. Kunder kan då få upp ögonen 
för bankernas arbete och se vikten i att vara påläst om vilka företag som faktiskt 
investerar hållbart.  
 
Kunder är enligt studien inte medvetna om vad de kan förvänta sig i frågan kring 
hållbarhet i banksektorn, då många inte anser sig vara tillräckligt informerade för att 
göra en hållbar investering. Som nämnts i kapitel 2.2, krävs en efterfråga från 
kunden för att banken ska kunna motivera sina beslut angående hållbara 
investeringar (Jeucken 2001). Utan information blir det svårare att utveckla en 
efterfråga och bankerna kommer då få allt svårare att kunna motivera varför man 
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som kund ska investera hållbart och etiskt korrekt. En kunds uppfattning har en stor 
och signifikant effekt på kundnöjdheten (Xu et al. 2007) och en kunds uppfattning 
kan leda till både pålitlighet och lojalitet (Lemmink & Mattsson 2002). Därmed blir 
kundens efterfrågan väsentlig när det handlar om att påverka vad kunden vill ha och 
vad som gör att en kund känner sig nöjd i ett investeringsbeslut. Banker och andra 
företag måste ta hänsyn till kundens uppfattning om deras olika tjänster, så som 
hållbara investeringar i fonder, för att kunden i sin tur ska ha en möjlighet att skapa 
en uppfattning och en efterfrågan om dessa investeringar. En intressant aspekt att 
koppla till detta resonemang är därför i frågan gällande om respondenterna skaffat 
sig mest information från banken eller inte. I diagram 7 kan man utläsa att media står 
som främsta informationskälla och banken hamnar på en sekundär plats. Därför 
behöver banker vara tydligare och gå ut med mer information till kunderna, så att 
kunderna ska kunna investera hållbart och förstå varför.  
 
Som nämns i kapitel 2.1 angående TBL som verktyg, så används hållbarhetsfrågan 
av vissa företag, endast för att visa på en fin fasad och inte för att verkligen 
appliceras på organisationen (Milne & Grey 2012). Att bli bättre på att informera 
kunderna om bankens arbete för hållbarhet kan vara ett bra bevis på att banken 
faktiskt i praktiken arbetar utifrån hållbarhetsfrågan och använder viktiga verktyg, så 
som exempelvis TBL. Om banken blir bättre på att förmedla deras arbete för en 
hållbar utveckling kan en större medvetenhet om detta arbete skapas hos kunden. 
En medvetenhet som i sin tur kan leda till ett större intresse och en efterfrågan, för 
hållbarhet från kundens sida. Därmed kan resonans och kundvärde lättare uppstå 
(Edvardsson & Enquist 2008). Resonans innebär att ett företags värderingar 
stämmer överens med kundens värderingar (Edvardsson & Enquist 2008) och är 
något som kan bidra till att företag får en större möjlighet till att skapa kundvärde. 
Då ett gemensamt intresse för hållbar utveckling, från både kunden och företagets 
sida skapas, kan därmed också resonans uppstå. Dock krävs mer forskning inom 
ämnet för att detta resonemang ska kunna bevisas.  
 
Slutligen kan ovanstående analys summeras ner till en indikation på att hypotes 1 inte 
kan förkastas och analysen ger stöd för att kunna påstå att kunder inte är medvetna 
om banker arbete för hållbar utveckling.   
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5.2 – Analys av hypotes 2: Kunder som inves terar i  fonder värdesät ter  at t  
före tag tar s i t t  soc ia la ansvar (CSR) 
 
Vad en kund värdesätter skiljer sig åt, bland annat beroende på att människors syn 
på värde är personlig och motstridig (Zeithaml 1988). En övergripande uppfattning 
bland respondenterna är dock att de tycker det är viktigt att deras pengar investeras i 
företag som bryr sig om miljö och samhälle. De anser också att det är viktigt att 
deras bank tar ansvar genom handlingar som verkar för samhälle, en hållbar 
utveckling och miljön. Många företag ser idag allvarligt på hållbarhetsfrågan 
(Giddings et al. 2002) och en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor och CSR har 
blivit följden av en ökad kännedom om miljön och begreppet värde (Enquist et al. 
2007). Resultaten i studien visar att kunder tycker att det är viktigt att banken 
prioriterar miljö och samhälle, men hållbarhetsfrågor är något som inte prioriteras 
vid ett fondköp. Enligt resultatet framgår det tydligt att andra faktorer, så som risk 
och avkastning, har en större betydelse och värde vid ett fondköp (se diagram 10 för 
mer detaljer). Forskning visar att det inte finns något generellt samband med vare sig 
högre eller lägre avkastning för fonder som har särskilda kriterier för ansvar och 
hållbarhet (Drakenberg 2012). Trots detta så värderas ändå hållbarhetsfrågor lågt vid 
ett fondköp. Detta tyder återigen på att mer information om hållbara investeringar 
och bankers arbete för hållbarhet behövs, för att kunden ska kunna göra ett bra och 
genomtänkt val av investering. Att kunden inte har tillräckligt med information om 
en produkt kan påverka hur kunden värdesätter produkten och om kunden saknar 
information riskeras värdet att gå förlorat. Värde är ett omdiskuterat begrepp som 
både förklarar kvaliteterna i en produkt (nyttjandvärdet) (Vargo et al. 2008) och hur 
något värderas i förhållande till något annat (bytesvärdet) (Fleetwood 1997). 
Nyttjandevärdet och bytesvärdet kan gå förlorat om kunden inte uppfattar och där 
med kan värdesätta de funktioner som en hållbar investering medför samt inte har 
tillräckligt med information för att sätta en hållbar fond i relation till en 
konventionell fond. Ett begrepp som är kopplat till värde är värderingar. Företags 
grundläggande värderingar, så som CSR, kan skapa resonans om de stämmer 
överens med kundens värderingar. Detta kan i sin tur leda till ett samskapande av 
värde (Vargo et al. 2008), då resonans kan bidra till framgång för ett företag 
(Edvardsson & Enquist 2008) som då, i sin tur, har större möjlighet att skapa värde 
för kunden. Teorin om samskapande av värde stämmer överens med ovanstående 
resonemang, då värde uppstår genom interaktion mellan två parter, oberoende av tid 
och rum (Vargo et al. 2008). Om banken inte kan interagera med kunden så 
kommer inte heller värde att uppstå (Vargo et al. 2008). En övergripenande 
definition av kundvärde är användbarheten hos produkten, baserat på uppfattningen 
av vad som fås i relation till vad man ger (Zeithaml 1988). Om kunden inte får det 
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han eller hon efterfrågar uppstår alltså inget värde för kunden. Värde är något som 
kunder i banken stävar efter att få, men hållbarhet i sig skapar inte värde för kunden 
enligt studiens resultat. Det som skapar värde för kunden vid en investering är som 
ovan nämnt pengar, i form av hög avkastning och en anpassad risknivå. Detta visas 
också tydligt i tidigare resultat i studien då respondenterna uppger att de inte har 
tillräckligt med information om bankers arbete för hållbarhet och hållbar utveckling 
men att mer information eventuellt hade lett till att kunden väljer att investera 
hållbart (se diagram 13 för mer detaljer). Om kunder, genom exempelvis mer 
information, väljer att börja investera och efterfråga hållbara investeringar, så skulle 
detta i sin tur kunna leda till värdeskapande.  
 
Tidigare argument i kapitel 5.1 beskriver hur kunder är neutrala i frågan om de anser 
att det är viktigt att vara påläst om företag/bolag som de investerar pengar i. Genom 
vetskap om företagen kan kunden ta ställning i om de anser att arbetet företagen gör 
genom CSR är viktigt eller inte. I och med att medelvärdet visade att 
respondenterna är neutrala i frågan, kan detta tyda på att kunderna inte har någon 
åsikt i den. Det kan också tolkas som att de varken tycker att det är viktigt eller inte 
viktigt, att vara pålästa och därmed engagerade i frågan om företag tar sitt sociala 
ansvar (CSR). I kontrast till detta resultat uttrycker respondenterna tydligt att de 
tycker att det är viktigt att banken prioriterar hållbarhetsfrågor och att de 
personligen värdesätter att banken prioriterar hållbart (se diagram 14 och 15 för mer 
detaljer). 
 
Diskussionen om hållbarhet i förhållande till hög avkastning och risknivå blir därför 
paradoxal. Det framgår tydligt att respondenterna prioriterar hållbarhetsfrågan lågt 
vid ett specifikt investeringsbeslut samtidigt som de uttrycker att det är viktigt med 
hållbara investeringar i allmänhet. Trots att hållbarhet och hållbara investeringar är 
viktiga för kunder så är det inte det som i slutändan skapar värde. Detta indikerar på 
att kunder inte värdesätter att företag tar sitt sociala ansvar (CSR) och därmed kan 
hypotes 2 förkastas.  
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5.3 – Analys av hypotes 3: Hållbara inves ter ingar påverkar kundvärde  
 
I sex enkätfrågor undersöktes bland annat vad kunderna värderar som viktigt i 
samband med ett fondköp i banken, direkt och indirekt. Resultaten från dessa frågor 
presenteras i kapitel 4.1 i avsnittet ”Kunder som investerar i fonder värdesätter att företag tar 
sitt sociala ansvar (CSR)” (se diagram 10, 11, 12, 13, 14 och 15 för mer detaljer). 
Resultaten visar att kunder tycker att det är viktigt att investera hållbart och att deras 
bank prioriterar hållbarhetsfrågan. Ett samband kan ses mellan resultatet från 
studien och det ökade intresset i socialt hållbara investeringar och etiska finansiella 
beslut (Von Mallis & Klein 2015). Detta kan även kopplas till det faktum att 
investerare de senare åren har börjat ta hänsyn till mer än den traditionella risk-
avkastningsoptimeringen, då personliga och samhälleliga värden står i fokus när 
kunder ska placera sina pengar (Bollen 2007). Trots detta så är det inte hållbarhet 
och hållbara investeringar som skapar värde för kunden. Detta kan utläsas i 
ovanstående analys (5.2). Då kundvärde kan ses som det värde kunden söker i en 
produkt samt värdet av det kunden får (Zeithaml 1988), kommer kunden alltså 
värdesätta det han eller hon efterfrågar. Trots det faktum att kunder tycker att det är 
viktigt att banker prioriterar hållbarhetsfrågan så anser majoriteten av 
respondenterna i studien att hög avkastning och risknivå är de främsta kriterierna 
vid ett fondköp. Om banken då kan tillhandahålla det kunden efterfrågar så leder 
det till att kunden faktiskt får det han eller hon efterfrågar och därmed uppstår 
kundvärde (Zeithaml 1988). Kundvärde kan alltså skapas genom att banken erbjuder 
kunden det han eller hon vill ha, vilket utifrån studiens resultat visade sig vara 
investeringar som ger en hög avkastning med en anpassad risknivå. Resultaten från 
enkätundersökningen visar också på att hållbarhetsfrågor och att investera hållbart 
är viktigt för respondenten men att det inte är så pass viktigt att det skapar ett 
lojalitetskrav (se diagram 16, 17 och 18 för mer detaljer).  
 
Sammanfattningsvis indikerar analysen samt diskussionen om paradoxen som förs i 
avsnitt 5.2, på att det är sannolikt att hypotes 3: ”hållbara investeringar påverkar 
kundvärde” kan förkastas. Återigen, hållbarhet och hållbara investeringar är viktigt 
för kunder men det är inte det som i slutändan skapar ett faktiskt värde.  
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5.4 – Analys av hypotes 4: Kunder väl j er  at t  vara lo ja la när banken inves terar 
hål lbart  
 
Tillfredsställelse, kvalité och förtroende är några av de mest nämnda faktorerna som 
anses spela en viktig roll för att bestämma kundlojalitet (Agrawal et al. 2012). Detta 
borde indikera på att om kunder efterfrågar hållbara investeringar och om banker 
tillhandahåller detta, så kan kunden känna tillfredställelse, i och med teorin om 
resonans (Edvardsson & Enquist 2008) och också få ett förtroende för sin bank. 
Därigenom kan lojalitet mellan kunder och banken uppstå. Dock påvisar resultaten 
från kapitel 4 att majoriteten av respondenterna tycker att det är viktigt med hållbara 
investeringar men att det samtidigt inte är ett kriterium för att de ska vara lojala till 
sin bank. En förklaring till denna skillnad kan vara det faktum att kunder ofta 
stannar i samma hjulspår, då ett val till stor del drivs av vana och ren bekvämlighet 
(Duffy 2003). Respondenterna kan alltså, av ren bekvämlighet, välja att stanna kvar i 
sin bank på grund av exempelvis bra onlineservice och bra räntor och inte 
nödvändigtvis på grund av att banken investerar och förvaltar deras pengar hållbart. 
Tillhandahåller banken det kunden är van vid och känner sig bekväm och nöjd med 
så uppstår lojalitet - då kundnöjdhet kan ses som ett slags rekvisit för att uppnå 
kundlojalitet (Bowen & Shoemaker 1998; Haumann et al. 2014).  
Tidigare i analysen (5.1) har författarna kunnat konstatera att kunder inte är 
tillräckligt medvetna och inte har tillräckligt med information om bankers arbete för 
hållbar utveckling. Hade banken och dess anställda varit bättre på att informera, så 
kan man påverka kunderna att bilda en form av pålitlighet och lojalitet kring hållbara 
investeringar, då den anställdes beteende skapar en känslomässig reaktion hos 
kunden. Denna reaktion kan sedan utvecklas från en kortsiktig uppfattning till en 
långsiktig, i form av pålitlighet och lojalitet (Lemmink & Mattsson 2002). Bra 
information om hållbara investeringar från den anställdes och bankens sida kan 
alltså, enligt detta resonemang, påverka kundens långsiktiga uppfattning av banken 
och då öka möjligheterna för att hållbara investeringar ska bli ett lojalitetskrav.  
 
Sammanfattningsvis så är det andra kriterier, så som bra onlineservice och bra 
räntor, som är det som får majoriteten av respondenterna att vara lojala och stanna 
kvar i banken. Att banken investerar hållbart och tänker på miljön är kriterier som är 
lågt prioriterade av respondenterna, när det handlar om frågan att vara lojal till sin 
bank. I enlighet med denna diskussion och förkastandet av hypotes 2 och 3, ges 
stöd för att kunna förkasta hypotes 4. 
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6. Slutsats  
 
Syftet med denna uppsats är att utforska om hållbara investeringar är viktiga för 
kunder inom banksektorn i Sverige. Genom denna kvantitativa studie har 
författarna hittat stöd för att kunna förkasta tre av fyra hypoteser.  
 
Genom analysen av hypotes 1 så framgår det tydligt att respondenterna inte är 
medvetna och informerade om bankers arbete för hållbarhet och hållbar utveckling. 
I resultatet från enkäten så beskrivs hur respondentens främsta källa för information 
om hållbarhet och hållbara investeringar inom banken är media. Media är ett 
samhällsgranskande organ som är mycket viktigt för demokratin och för att bland 
annat kunna granska stora och mäktiga bolag, så som banker, till ”vanliga” 
medmänniskors och det stora samhällets fördel. Banker är även de samhällsnyttiga 
och vinstdrivande och i och med deras stora roll i samhället så är de betydande för 
den hållbara utvecklingen. Det är därför viktigt att banken tar möjligheten att 
upplysa sina kunder om vad de kan göra för en hållbar utveckling, då media till 
största del är kritiska till bankernas arbete. Bankerna måste ta ett större ansvar och 
på ett bättre sätt informera kunderna, samtidigt som media fortsätter sin granskning. 
Genom detta skulle en balans kunna uppstå, som i sin tur kan ge kunden en bättre 
och mer rättvis bild av vad hållbara investeringar är och vad banken genom dessa 
kan bidra med. Vidare kan en hierarkisk struktur av värden beskriva hur individens 
omvärld påverkar vad man värdesätter när man konsumerar (Vinson et al. 1977). 
Därigenom så kan bättre information om bankens hållbarhetsarbete ge kunden en 
bättre bild av detta och få dem att inse värdet av en hållbar investering.   
 
I hypotes 2 kan författarna tydligt se en paradox och en motstridighet i 
respondentens handlande och tyckande, då hållbarhetsfrågor anses vara viktigt men 
inte tillräckligt viktigt för att skapa värde för kunden. Respondenterna i studien 
anser att det är pengar, i form av en hög avkastning och en anpassad risknivå, som skapar 
värde för dem. Paradoxen kan utifrån studien ha sin grund i att respondenterna inte 
anser sig vara tillräckligt informerade om deras banks arbete för en hållbar 
utveckling.  
 
För att motivera ett hållbart fondköp så måste kunden känna lojalitet och ha en bra 
relation till varumärket (banken). Eftersom att kundens attityd är en drivande faktor 
i kundens val (Van Doorn et al. 2010), så borde en rimlig lösning på hur man ska få 
kunder att investera mer hållbart vara att påverka deras attityd mot detta. Som 
nämnts ovan behövs alltså även här mer information, detta för att påverka kundens 
attityd och därigenom deras val av fonder. Förkastandet av hypotes 4 är också ett 
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bevis på att mer information behövs, då hållbara investeringar inte är ett 
lojalitetskrav. Räntor och bra onlineservice är några exempel på de viktigaste kraven 
när det handlar om att vara lojal till sin bank. Detta kan till stor del bero på ett 
vanemönster hos kunden och författarna vill poängtera bankens viktiga roll för att 
bryta detta mönster, genom information till kunden om vikten av en hållbar 
investering.   
 
Med hjälp av tidigare forskning och relevanta teorier har författarna kunnat 
utvärdera svaren på enkätfrågorna och besvarat studiens fyra hypoteser. En stor del 
av resultaten stämde inte överens med författarnas förväntningar så som att kunder 
anser att det är viktigt med hållbara investeringar men inte värdesätter dem och vad 
en hållbar investering faktiskt innebär. Något som stämde överens med författarnas 
förväntningar var att bankkunder i Sverige inte anser sig vara tillräckligt informerade 
om deras banks arbete för en hållbar utveckling. Utifrån studiens resultat anser 
författarna att banker borde vara mer tydliga i deras marknadsföring samt genom 
direkt information (vid exempelvis rådgivning) om deras arbete för hållbar 
utveckling, vad en hållbar investering (fond) innebär och vad en sådan investering 
kan bidra med - för en hållbar utveckling. Detta kan i sin tur leda till att kunder 
faktiskt börjar handla utefter deras tyckande och inte bara utifrån vad som är mest 
bekvämt och vad de är vana vid. Detta skulle i sin tur kunna leda till att kunder 
börjar värdesätta en hållbar investering och deras banks arbete för en hållbar 
utveckling. Hållbara investeringar måste börja ses som en investering som är 
ekonomiskt försvarbar och det är banken som till stor del bär ansvaret för att 
möjliggöra detta.   
 
Sammanfattningsvis så har författarna kommit fram till följande; kunder är överlag 
inte tillräckligt medvetna om banker arbete för hållbar utveckling och därmed ges 
stöd för att inte kunna förkasta hypotes 1. Kunder värdesätter inte heller hållbara 
investeringar. En paradox mellan hållbarhet i förhållande till hög avkastning och en 
anpassad risknivå, ledde till att både hypotes 2 och 3 kunde förkastas. Vidare 
förklaras paradoxen med att hållbara investeringar inte ansågs vara ett lojalitetskrav, 
trots att många respondenter menar att detta är viktigt. Därmed ges stöd för att 
författarna kan förkasta hypotes 4.  
 

6.1 Förslag till vidare forskning  
 
På grund av tids- och resursbegränsningar har författarna inte kunnat genomföra ett 
helt slumpmässigt urval i sin kvantitativa undersökning. Därför kan studiens resultat 
inte helt tillförlitligt sägas representera den stora populationen. För att den stora 
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populationen, av bankkunder i Sverige, ska kunna representeras och för att kunna 
säkerställa denna studies resultat, så borde en mer omfattande studie med ett 
betydligt större urval genomföras. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Hej, vi är två civilekonomstudenter inom ekonomi som håller på att skriva vårt examensarbete om 
hållbarhet och hållbara investeringar och vad det innebär för kunder. Vi tänkte höra om vi får ta 
5 minuter av din tid och ställa några korta frågor? 
 
 
1. Vad tänker du på när/om du ska köpa fonder? 
2. Upplever du att det finns några problem/frågetecken med att köpa fonder?  
3. Vad tänker du på när du hör “hållbara investeringar”, vad vet du om det? 

 
Fortsätt eller avsluta - om ”vet ej”, avsluta! 
 

4. Är det viktigt för dig att investera hållbart?  Och i så fall Varför? 
5. Ser du några problem med hållbara investeringar och att investera hållbart? 
6. Vad för kriterier skulle du tänka på om du skulle göra en hållbar investering?  
7. Vad skulle få dig att investera hållbart? 
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Bilaga 2 
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Hej! 

Vi heter Nicole och Caroline och skriver nu vårt examensarbete i civilekonomprogrammet. Vi har valt att

skriva vår uppsats om hållbarhet och hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär investeringar

som görs av banker och indirekt av privatpersoner genom fonder, i företag/bolag som anses vara de mest

ansvarsfulla företagen/bolagen på marknaden. Dessa företag/bolag anses vara ansvarsfulla då de tar

hänsyn till bland annat miljöaspekter, socialt ansvar ochetiska aspekter. Genom hållbara investeringar

så förvaltar banken alltså dina pengar och placerar dessa i "hållbara bolag". 

Frågorna kommer att ställas på lite olika sätt, i de fall då du ska värdera om svarsalternativen stämmer

överens med din uppfattning i frågan så betyder 1 att duinte alls håller med och 7 betyder att du absolut
håller med. I de fall då du ska välja flera alternativ så ska du välja de alternativ (max TRE) som är viktigast

för dig och som stämmer bäst överens med din uppfattning i frågan. 

Ex. "Anser du att personalen på Din bank är tillmötesgående?". Svar: 6. Detta innebär alltså att personen i

fråga anser att personalen är mycket tillmötesgående men att något mer krävs för att personalen ska anses

vara absolut tillmötesgående. 

Tack för Din medverkan! 

 / Nicole och Caroline

1. Kön

Kvinna

Man

2. Ålder

3. Utbildningsnivå

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Folkhögskola, YH eller liknande

Universitetsutbildning eller högre

4. Sparar du pengar i fonder?

Ja

Nej (vid "nej" som svar - var vänlig att svara på resterande frågor som om du i framtiden skulle

kunna tänka dig att placera i fonder)

5. Anser Du dig informerad om din banks arbete för hållbarhet och hållbar utveckling? (1 = inte alls

informerad, 7 = mycket väl informerad) 
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6. Anser Du att din bank är bra på att kommunicera deras arbete mot hållbar utveckling? (Ex. genom

marknadsföring, vid ett rådgivningstillfälle och så vidare)

Ja

Nej

7. Varifrån anser Du att du har skaffat dig mest information om hållbara investeringar och bankers

arbete för att förvalta hållbart? (Vänligen välj Ett av följande alternativ) 

Media

Familj

Vänner och bekanta

Banken

Arbete

Skola

Marknadsföring

Jag är inte intresserad av att skaffa mig information

8. När Du investerar pengar i fonder så innebär det att du indirekt investerar i företag/bolag som banken

valt att ha med i sin fondportfölj. Hur viktigt är det för dig att vara påläst om dessa företag/bolag? (1 =

inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)

9. Välj de kriterier Du prioriterar högst om/när du investerar i fonder (Välj max TRE stycken)

Hög direkt avkastning (kort sikt)

Hög långsiktig avkastning

Låga avgifter (Ex. förvaltningsavgift)

Etiska skäl (Ex. tillämpa goda värderingar, ingen sex- och vapenhandel)

Miljöaspekter (Ex. ingen onödig förbrukning av resurser, farlig nedskräpning och utsläpp av gifter

samt onödiga transporter)

Geografisk placering av bolag/företag (Ex. fonder i Sverige, Rysslandfonder, Asienfonder)

Risknivå

Socialt ansvar (Ex. inget barnarbete, för jämställdhet, bra arbetsförhållanden, mångfald och

samhällsengagemang)

10. Hur väl anser Du att din bank tar sitt ansvar genom handlingar som verkar för samhälle, en hållbar

utveckling och miljön? (1 = inget ansvar, 7 = mycket ansvarstagande)

11. Är det viktigt för Dig att dina pengar investeras i företag som bryr sig om miljö och samhälle? (1 =

inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)
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12. Hur viktigt anser Du att det är att din bank tar ansvar genom handlingar som verkar för samhälle,

en hållbar utveckling och miljön? (1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)

13. Anser Du att ett av kriterierna när du väljer var du ska investera dina pengar är att de ska investeras

i hållbara fonder? 

Ja

Nej

Nej, men hade jag haft mer information vid köptillfället så hade jag eventuellt valt att investera i

hållbara fonder

14. Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar hållbarhetsfrågor och därmed investerar hållbart?

(1 = inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)

15. Hur viktigt är det för Dig att din bank prioriterar miljö och samhälle, när de förvaltar dina pengar? (1

= inte alls viktigt, 7 = mycket viktigt)

 

16. Anser Du att hållbarhetsfrågor och att investera hållbart är viktigt för dig? (1 = inte alls viktigt, 7 =

mycket viktigt)

17. Välj de alternativ som är viktigast för Dig för att Du ska känna dig lojal och viljastanna kvar i din

bank. (Välj max TRE stycken)

Trevlig personal

Att banken investerar hållbart

Att banken tänker på miljön

Bra räntor

Bra öppettider

Bra onlineservice (Ex. internetbanken, mobilt bankID och så vidare)

Bra geografisk placering

Av bekvämlighet

Familjemedlemmar har samma bank
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18. Vad skulle få Dig att vilja byta bank? Välj de alternativ som bäst beskriver varför. (Välj max TRE

stycken)

Otrevlig personal

Att banken inte investerar hållbart

Att banken inte tänker på miljön

Dålig avkastning

Begränsade öppettider

Dålig eller för komplicerad onlineservice (Ex. internetbanken, mobilt bankID och så vidare)

Dåligt geografiskt placerade

Enkelt att byta till andra banker

Familjemedlemmar är kunder i en annan bank
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