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Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur några svenska storbankers 

CSR- arbete implementerats på lokal nivå. Dessutom vill vi även undersöka 

vilka effekter som orsakats av CSR-arbetet på det lokala planet. 

 

 

Metod: Data har samlats in via intervjuer styrda av en intervjumall med öppna frågor 

samt en webbaserade enkät (Survey Monkey). 

 

Slutsats:  Vi kom fram till att koncernövergripande policies inom CSR-området 

implementeras på lokal nivå i form av riktlinjer, direktiv och värderingar som 

lokala kontorschefer tillämpar i sina dagliga verksamheter. Vi har märkt att 

kreditpolitiken och kreditprocessen är en av viktigaste instrument genom vilka 

CSR-arbetet implementeras. 

 

CSR-dokumenten är viktiga men lider likväl av brister i det att de till vissa delar 

var obegripliga för några av kontorscheferna. Dessutom har det varit omöjligt att 

bekräfta någon implementering av huvudkontorets CSR-arbete vid några av de 

lokala bankkontoren. 

 

Vad gäller effekterna har vi för några av bankerna kunnat notera ett positivt eller 

begränsat genomslag i de områden där de verkar. Anledningen till att vi endast 

kunnat notera begränsade effekter är en otillräcklig marknadsföringsbudget på 

lokal nivå. Vidare att det inte har funnits konkreta projekt hos en av bankerna; 

hos en annan bank har det inte varit omöjligt att observera några effekter alls. 
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ABSTRACT 

 

Title:   Corporate Social Responsibility, How some major Swedish banks’ 

CSR work implemented at local level and which effects caused by 

CSR Work at the same level. 

 

Course: Master thesis in business administration, FÖA 400, 15 Swedish 

credits  

 

Authors: Gulafat Guliyeva gga09001@student.mdh.se  

Georges Yenga Muhindo gya09001@student.mdh.se 

 

 

Seminar date: 2010-09-30 

 

Supervisor:  Esbjörn Segelod 

 

Keywords:  CSR, Social Responsibility, business ethics   

 

Purpose: The purpose of this paper is to examine how some major Swedish 

banks’ CSR work has been implemented at the local level. In 

addition we want also to examine the effects caused by the CSR 

work at the local level. 

 

Methodology: Data has been collected through interviews guided by a list of 

openeded questions and a webbased survey (Survey Monkey). 

 

 

Conclusions: We found that group’s global policies in the field of CSR is im- 

plemented at the local level in the form of guidelines, directives and 

values that local office managers apply in their daily activities. 

 We noticed that the credit policy and the credit process are one of the 

main instruments through which CSR work is implemented. 

 There are still some lacks regarding  the important internal instrument 

that was unintelligible for a part of local office managers. 

 In addition, it has been impossible to confirm any implementation of CSR 

work for some of local bank offices. 

Concerning effects we noticed that some banks have a positive or a 

limited impact in the areas where they operate. The reason to the limited 

effect is a inadequate marketing budget at the local level. There was also 

no specific projects for one bank while it has been impossible to find 

effects for another bank.  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsens ämne som leder fram till 

uppsatsens problemdiskussion, syfte samt avgränsningar. 

  1.1 Bakgrund 

    

De senaste åren har samhällets krav på företag och organisationer ökat i väsentlig grad. 

Konsumenterna kräver både hållbart och ansvarsfullt framställda produkter och mer 

information om produktionssätt, produktinnehåll och om hur företag sköts i stort än tidigare 

har varit fallet. För att klara konkurrensen räcker det nu inte längre med att enbart vara 

ekonomiskt lönsam och att följa lagen. Man måste i högre grad tillfredställa alla företagets 

intressenter. Beslut som fattas i företag påverkar och har konsekvenser såväl för dess primära 

intressenter som exempelvis kunder, leverantörer, ägare och arbetstagare som för miljö och 

det lokala samhället. Detta medför att begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) får en 

centralare roll. Allt fler företag börjar arbeta med frågor inom CSR, även om anledningarna 

till varför man väljer att göra så kan variera. Gemensamt för alla är att de efterfrågar verktyg 

och information om hur företag kan placera sina aktiviteter i en samhällelig, miljömässig, 

etisk, social och företagsekonomiskt försvarbart sammanhang. Enligt Löhman & Steinholtz 

(2003, s. 19) handlar CSR  

 

”om att förstå de interagerande relationer som ett företag befinner sig i, och att använda 

sig av dem. Det kan vara för att undvika problem, men intressantare är att titta på hur det 

nya förhållandet kan bidra till att skapa värdeskapande processer som bolagen blir mer 

och mer beroende av’’.  

 

Inom EU har begreppet Corporate Social Responsibility definerats såsom: 

 

”Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver”. 

(Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15)  

 

Världens miljö kan inte räddas om inte de globala sociala frågorna kan åtgärdas. De sociala 

frågorna kan i sin tur inte lösas om inte ekonomin växer. CSR bygger på en viktig 

sammankoppling mellan ekonomi, miljö och socialt ansvar för hållbar utveckling. Löhman 

och Sternholtz (2003, s. 15) anser dock att CRS kan ses som en kombination av tre separata 

delar: 

 

1.  Sustainability (hållbar utveckling) - ursprungligen från FN:s möte i Rio de Janeiro 

1992 och Agenda 21. Syftet är att beskriva hur vi ska klara att balansera de sociala 

och ekonomiska och även miljöfrågorna i världen för att inte hota vår långsiktiga 

överlevnad. 

2.  Corporate Accountability (företagens ansvar) – fokus sätts på företag trovärdighet och 

används i sådana sammanhang där hanteringen av situationen diskuteras. 
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3.  Corporate Governance (hur företag sköts) – används i diskussionen om hur företag 

sköts och det handlar i slutändan om öppenhet samt trovärdighet.  

 

Termen Corporate Social Responsibility har fått den svenska benämningen företagens sociala 

ansvar eller företagets samhällsansvar. Det sociala ansvar som ett företag har handlar om att 

de ska ta ansvar för sin påverkan på samhället. Om man tittar på ett företags sociala ansvar 

kan man se det på två olika sätt. Antingen genom att titta på ett företags skyldighet att 

minimera sin negativa samhällspåverkan, eller att ett företag bör försöka maximera nyttan för 

samhället. (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

I Sverige har intresset för CSR utvecklats väldigt fort och har påverkats bland annat av olika 

företagsskandaler runt om i världen som har inträffat under de senaste decennierna. Exempel 

på skandaler som väckt intresse i Sverige och i omvärlden är Enron, WordCom och Skandia. 

Konsekvenserna av de oegentligheter som förekommit i dessa storföretag har varit förödande. 

Skandalerna har bidragit till att intresset på CSR har ökat kraftigt både i företag och i 

samhälle. En viktig del av ett företags sociala ansvartagande är att arbeta med etiska frågor 

även om vad företaget väljer att fokusera på beror på vilken bransch de är verksamma inom. 

Hur CSR-frågorna hanteras kan dock påverka både externa och interna intressenters värdering 

av företaget. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Företagens sociala ansvar har blivit ett aktuellt och populärt begrepp kanske delvis tack vare 

utvecklingen av begreppet ”hållbar utveckling”. Alla sektorer av den ekonomiska och 

finansiella världen kämpar för att etablera en process för behandlingen av detta 

samhällsansvar. Således har de flesta stora företag börjat publicera en årlig CSR-rapport som 

del av eller komplement till sina årsredovisningsrapporter. Specialiserade institutioner har 

skapats för att hjälpa företag att bättre integrera CSR-aspekten i deras dagliga verksamhet. 

Dessutom har olika verktyg utvecklats och de leder till en bättre mättning av företagens 

prestation inom området.  Verktygen kan användas även för att jämföra, analysera och 

utvärdera effekter av företagens verksamhet på samhället i allmänheten och i synnerhet på 

intressenterna. (Löhman & Steinholtz, 2003)  

 

Ett skäl till CSR-områdets ökade betydelse är att konsumenterna börjar kräva större 

ansvarstagande från företagens sida vilket tvingat företag att integrera miljömässiga och 

sociala faktorer i all sin verksamhet. (Löhman & Steinholtz, 2003) Banksektorn är inget 

undantag från denna allmänna tendens. Banker försöker se över hur interna processer samt 

externa dimensioner av verksamheten direkt eller indirekt påverkar miljön och samhället. När 

man tar hänsyn till olika rapporter observerar man att ofta initieras detta arbete från 

koncernnivå och presenteras som globala och allmänna indikatorer. Därför är det viktigt att 

undersöka hur de koncernövergripande CSR-policies implementeras på lokal nivå och vilka 

effekter den implementeringen har på de samhällen där banker verkar. Vi har valt att studera 
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det lokala planet på grund av det verkar inte finnas tidigare studier som hade inriktats på den 

lokala nivån.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Frågeställningar blir då: 

1. Hur koncernövergripande policies inom CSR-området implementerats på lokal nivå 

och leder till ökat sociala ansvar lokalt.  

2. Vilka effekter har bankernas CSR-arbete fått på lokal nivå? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur några svenska storbankers CSR-arbete 

implementerats på lokal nivå. Dessutom vill vi även undersöka vilka effekter som orsakats av 

CSR-arbetet på det lokala planet. 

 

1.5 Avgränsning 

Corporate Social Responsibility är ett omfattande och brett begrepp som berör alla sektorer 

och branscher i den här ekonomiska världen. En avgränsning är därför nödvändig och vi har 

valt att fokusera på banksektorn och hur några stora svenska banker har implementerat sina 

CSR-policies på lokal nivå. Vi har även valt att undersöka vilka effekter som upplevs på lokal 

nivå samt prioritera fallstudier av de bankerna som tar hänsyn till Global Reporting Initiativ 

och/eller till FN:s Global Compact principer i sitt arbete med CSR-frågor. Vidare har vi 

avgränsat oss till att undersöka de bankerna som verkar i Eskilstuna och i Strängnäs då tiden 

inte verkar vara tillräcklig för att undersöka flera ställen samtidigt.  

1.6 Målgrupp 

Banksektorn i allmänheten och bankerna utgör den viktigaste målgruppen.  Studiens resultat 

kan bidra till en bra förståelse om hur deras policies inom CSR-området implementeras på 

lokal nivå och hur den implementeringen bidrar till ett ökat socialt ansvar på det lokala planet. 

Rekommendationer som ska resultera från den här studien kan hjälpa bankerna förbättra CSR-

arbete på lokal nivå. 

  

Den andra målgruppen består av studenter och forskare inom området. Den här studien 

kompletterar andra CSR-studier och kan resultera i vidare studier inom samma område.  

 

Den tredje målgruppen består av alla de som är intresserade av CSR-frågan. Det kan vara 

friviligorganisationer, statliga myndigheter, experter och konsulter. Information och analys 

som finns i den här studien kan hjälpa målgruppen förbättra deras arbetssätt för att öka 

förståelse och påverkan av den här frågan i vårt samhälle. 
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2. Metod 

Kapitlet om metod visar tillvägagångssättet av undersökningen och presenterar metodkritik 

och metodtillförlitlighet samt den analysmetoden som ska användas. 

2.1 Ämnesval 

Intresset för att integrera CSR-arbete i dagliga verksamheter har ökat hos företag och det har 

varit en anledning till att CSR- begreppet debatteras i olika former och av olika personer från 

olika områden. Det intresse vi hade för ämnet har ökat under kursen ekonomistyrning och 

redovisning då vi diskuterat frågan med stor uppmärksamhet och vi fick ta reda på olika fakta 

som visade att begreppet förtjänat sin plats inom företagsekonomi som vetenskaplig disciplin. 

Det faktum att det finns flera vetenskapliga studier i ämnet och att de flesta stora företag 

årligen börjar publicera en fullständig hållbarhetsredovisningsrapport har bidragit till att öka 

vårt intresse för ämnet. 

 

Vi förstod även att banksektorn som är viktig i näringslivet i sin roll av företags-, hushålls-och 

institutioners finansiärer hade en avgörande roll när det gäller CSR-frågor. Därför bestämde vi 

oss för att välja banker som fallstudier och se hur de använder sig av CSR-arbete i sina 

verksamheter och undersöka vilka effekter som orsakas av CSR:s genomförande på lokal 

nivå. Vi har valt att undersöka implementeringen och sina effekter på den lokala nivån på 

grund av alla uppsatser vi hittade på webbsidan www.uppsatser.se, med sökord CSR och 

Banker, ingen hade inriktat sig på att se vilka effekter som kan uppstå som konsekvenser av 

CSR-arbete på lokal nivå. Det verkar med andra ord inte finnas mycket tidigare studier som 

undersökt och belyst effekterna av CSR-tillämpning på lokal nivå.   

 

Tack vore ovanstående orsaker har vi beslutat att bedriva en studie på området för att se hur 

några banker implementerar deras CSR-policies på lokal nivå och identifiera de effekter som 

genomförandet av företagens sociala ansvar kan ha på samma nivå. Vi beslutade även att 

banker ska stå som fallstudier mot bakgrund av sin roll i näringslivet. 

 

Valet av banker som ingår i studien har motiverats av användning av GRI-riktlinjer och 

tillämpningen av FN:s Global Compact principer. De banker som använder sig av de här 

verktygen finns med i studien. Vidare har vi tagit hänsyn till en annan faktor gällande 

storleken. Enligt ECON rapporten om konkurrensen på bankmarknaden som publicerades 

2007 på uppdrag av Svenska Bankföreningen, avser Nordea, SEB, Handelsbanken och 

Swedbank som de största bankerna på den svenska bankmarknaden. (ECON, 2007). I stället 

för att undersöka SWEDBANK som inte finns i Eskilstuna och i Strängnäs har vi bestämt oss 

att inkludera Swedbanks intressebolag Sparbanken Rekarne. 

 

http://www.uppsatser.se/
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2.2 Vetenskaplig metod 

För att uppnå syftet med den här uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod då ”den 

skapar förutsättningar för att ge bredare och rikare beskrivningar, visa känslighet för berörda 

individers idéer och innebörder, utveckla empiriskt underbyggda nya idéer och teorier och 

tillfredsställa de praktiska utövarnas intressen”. (Alvesson & Deetz, 2000, s.71) 

 

För att undersöka CSR-implementering på lokal nivå samt identifiera effekterna av CSR-

genomförande på samma nivå har vi börjat med att läsa och förstå bankernas olika 

hållbarhetsredovisningsrapporter och årsredovisningsrapporter. Avsikten med detta var att 

skapa breda kunskaper om hur banker använder sig av CSR-arbetet och förbereda oss för 

intervjuerna som genomförts med bankkontorsansvariga i Eskilstuna och i Strängnäs samt 

huvudkontorets ansvariga av CSR-frågan. Vi vet att intervjun är den mest använda tekniken 

när det gäller kvalitativ metod och vi vet även att den kan framföra olika betydelser och 

användas i olika typer av forskning, såsom fallstudier eller för att täcka en vidare empirisk 

terräng. (Alvesson & Deetz, 2000, s. 82) Dessa intervjuer har kompletterats av en enkät. Detta 

på grund av vi inte fick möjlighet att göra intervjuer med alla planerade respondenter. För att 

genomföra enkäten använde vi oss av ett webbaserat program som kallas Survey Monkey. 

Programmet är ett verktyg från ett världsledande företag som erbjuder webbaserade 

enkätlösningar till företag, organisationer, privatpersoner och forskare (Survey Monkey, 

2009). Underlaget till intervjuerna och enkäterna har hämtats från olika hållbarhets- och 

årsredovisninsrapporter och formulerats med tanken att hitta skillnader mellan det som skrivs 

i dessa rapporter och det som sägs och görs på lokal nivå. Med andra ord har vi analyserat 

huruvida banker tillämpar CSR-arbetet på samma sätt som de beskriver detsamma i olika 

rapporter.  

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Primär- och sekundärkällor 

I denna studie har vi använt oss av både primära och sekundära källor. Primärkälla är ”den 

första kända versionen av en källa som forskaren har tillgång till”. (Repstad, 1999, s. 90) 

Däremot är sekundärkällor data eller information som redan insamlats av andra forskare eller 

utgör s.k. processdata/registerdata och bokföringsdata från t.ex. Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Sekundärdata hänförs även sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar, 

tidskrifter, böcker mm. (Olsson & Sörensen, 2001, s. 34). 

 

Vi har tagit hänsyn till primärkällor genom att genomföra intervjuer med olika respondenter 

på lokala bankkontoren (kontorscheferna) och huvudkontoret (bankernas ansvariga av CSR-

frågor). Därmed kan intervjuer ses som våra primärkällor. Intervjuerna har bidragit till att 

samla in information som kan underlätta att fastställa jämförelse mellan vad som sägs och 

skrivs och vad som faktiskt sker på marken. 

 

Sekundärkällor som vi använt oss av är vetenskaplig litterratur i form av böcker, artiklar samt 

genomfört en informationssökning på webben. Vi fick tag på böckerna via Mälardalen 
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Högskolas Biblioteket. Artiklar har hämtats från Mälardalen Högskolas databas, där vi har 

gått in och sökt på ABI/INFORM Global samt Elin@Mälardalen. Med hjälp av sökorden 

CSR, Företagsetik, Corporate governance, stakeholder`s theory… har vi även tagit hänsyn till 

andra webbsidor för att hitta användbara informationer inom området. 

 

Dessutom har vi besökt Nordeas, SEB:s, Handelsbankens och Sparbanken Rekarnes hemsidor 

för att få djupare information om hur de här bankerna använder sig av CSR- arbete samt 

undersöka deras Hållbarhetsredovisningsrapporter och årsredovisningsrapporter. 

 

Målet med den här informationsinsamlingen var att förstå nivån på forskningen och uppfatta 

andras förståelse av begreppet CSR inom den här vetenskapliga världen. Den information som 

samlats in har varit till nytta i vår förståelse av begreppet och tillät oss fortsätta 

undersökningen med övertygelsen att vara välinformerade i frågan. De har även använt som 

verktyg till den jämförande analysen mellan litteraturen, bankers hållbarhets- och 

årsredovisningsrapporter, och intervjuer med olika respondenter som ingått i den här studien. 

2.3.2 Intervjuer och enkäter 

Vi har använt intervjuer och enkäter för att samla in uppgifter om studien. Vi har valt att 

använda oss av ostrukturerade intervjuer för att få mer information gällande effekter av CSR:s 

tillämpning på lokal nivå. Anledningen till detta är att vi har genomfört en kvalitativ studie 

där tillräckliga informationer granskas och det är ostrukturerade intervjuer och enkäter som 

kan underlätta insamling av den typen av information. Ostrukturerade intervjuer används ofta 

vid kvalitativ forskning och gäller den situationen där respondenten svarar fritt på frågor. 

(DePoy & Gitlin, 1999). Vi ville samla in mer information om frågan genom att tillåta att 

respondenterna svarar fritt på frågorna. Likväl har vi använt oss av utforskande frågor för att 

få klarhet och precision på några saker som var oklara eller missförstådda. Vi fick ändå 

problem med att genomföra kompleterande frågor på enkäter. 

 

Grunden till intervjuns- och enkätens frågeformulär har varit bankernas hållbarhets- och 

årsredovisningsrapporter, samt hemsidor. Utifrån de här sekundärkällorna har vi bildat en 

uppfattning som avspeglas i frågorna. Svar på frågorna har hjälpt oss hitta skillnader mellan 

det som skrevs i olika rapporter och praxis, det vill säga det som görs varje dag gällande CSR-

arbete. Dessutom har vi lagt tyngden på att hitta effekter som orsakas av CSR-arbetet på lokal 

nivå. Som sagts ovan har respondenterna bestått av behöriga personer på olika lokala 

bankkontor och huvudkontorens ansvariga av CSR-arbete. Vilka som har intervjuats framgår 

av tabell 1. Vi måste signalera att vi inte hade fått något svar från Handelsbanken. Som sagts 

inget svar är ett svar för oss och vi kommer ändå att analysera det i analysdelen. 
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Tabell 1: Översikt över respondenterna 

 Banken Uppgift inom banken Datum Typ av teknik som 

används 

Thomas Rulander Sparbanken 

Rekarne 

Affärsutvecklingschef Den 30 april 2010 Intervju som 

spelades in, 58 min  

Cecilia Widebäck 

West 

SEB Ansvarig i 

hållbarhetsfrågor 

Svarade den 13 

august 2010 

Enkät via Survey 

Monkey 

Charlotte Cornen SEB Kontorschef i 

Strängnäs/Mariefried 

Den 10 maj 2010 Intervju som 

spelades in, 30 min.. 

Johan Brorsson Nordea Kontorschef i 

Eskilstuna 

Svarade den 15 juli 

2010 

Enkät via Email 

Stefan Slagbrand Nordea Kontorschef i 

Strängnäs/Mariefried 

Svarade den 21 juli 

2010 

Enkät via Survey 

Monkey 

Note: Vi har inte fått något svar från Handelsbanken. 

2.4 Metodkritik 

Som sagts ovan har vi använt oss av intervjuer och enkäter som grundats på olika bankers 

rapporter och respondenterna har bett att få underlag för intervjun och enkäten i förhand, 

vilket kan innebära att respondenterna kan ha läst rapporter och svara på samma sätt som det 

står i rapporterna. Om det har förekommit, kan det innebära en risk att få förhandskonstru-

erade svar. För att undvika risken har vi lagt fokus på utforskande frågor som har underlättat 

för oss att bryta alla förhandskonstruerade svar. Gällande enkäten har det varit svårt att 

undvika. 

2.5  Tillförlitlighet 

Vi har genomfört intervjuerna som baserats på bankernas hållbarhetsredovisningsrapporter, 

årsredovisningsrapporter och hemsidor med avsikten att hitta effekter som orsakas av CSR-

tillämpning på lokal nivå. Reliabilitet är den graden av överensstämmelse mellan mätningar 

med samma mätinstrument. Det innebär att samma resultat bör hittas varje gång man mäter 

med samma mätinstrument. (Olsson & Sörensen, 2001) Vi vill säga att vid ytterligare 

undersökningar som ta hänsyn till samma rapporter med samma respondenter och bortsett 

från sammanhang som kan ha förändrats måste resultatet bli detsamma.   

 

Vi anser även att kvalitativ metod med intervju och enkät som teknik  är rätt anpassad till den 

här typen av studie, vilket innebär högre validitet, med tanken att validitet ett mätinstruments 

förmåga att mäta det som ska mätas (att mäta rätt sak). (Olsson & Sörensen, 2001) . Vi har väl 

funderat på frågorna som ingår i intervjuns- och enkätens frågeformulär så att dem reflekterar 

anden som finns i årsredovisningsrapporter och hållbarhetsredovisningsrapporter. 

 

Primärkällor och sekundärkällor som vi har tittat på under den här studien består av 

nyckelpersonernas intervjuer i de aktuella bankernas lokala kontor och huvudkontor 

respektive böcker, artiklar samt bankernas hemsidor vilket gör att trovärdigheten blir hög när 

det gäller källornas utvärderingar. 
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2.6 Analysmetod 

Utifrån olika rapporter har vi bildat frågeformulär för olika intervjuer och enkäter för att hitta 

skillnader mellan det som skrevs, sägs och det som görs. Det har gjorts med anledningen att 

undersöka riktiga effekter av CSR-tillämpningen på lokal nivå. Vidare har vi jämfört det som 

sagts av respondenterna på lokala bankkontor och huvudkontor. För att genomföra en sådan 

analys som riktas att jämföra och hitta olikheter, skillnader mellan olika uppfattningar; har vi 

använt oss av en jämförande analys. Den kan kallas också som variationsanalys. (Alvesson & 

Deetz, 2000). Att inte få ett svar är ett sätt att svara som kommer att analyseras.  
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3. Referensramen 

 

I detta kapitel redogörs för CSR-ämnets definitioner, historik och kritik. Vidare presenteras 

CSR-institutioner, CSR-indikatorer, intressenters teorier och företagsetik.  

  

3.1 Corporate Social Responsibility 

 3.1.1 Definitioner 

Förkortningen CSR motsvarar företagens sociala ansvar på svenska. Det är inte lätt att 

definiera begreppet CSR och tydligt klargöra vad det omfattar. Likväl är det upp till varje 

företag och organisation att lyfta fram egna tolkningar av begreppet och vad det omfattar. 

(Grafström, Göthberg, & Windell, 2008) Sedan millennieskiftet har EU-kommissionen därför 

i sitt arbete med CSR-frågorna, utvecklat en definition av företags sociala ansvar. Denna 

publicerades i EU-kommissionens första kommuniké på området, och i vitboken ”Främjande 

av en europeisk ram för företags sociala ansvar” från år 2001. EU-kommissionens CSR-

definition omfattar ett stort antal faktorer som av Graftström et. al. (2008) sammanfattande 

beskrivs så här:  

 

”De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”. (Grafström, Göthberg, & Windell, 

2008, s. 39)  

 

Löhman och Steinholtz som citerar samma definition sammanfattar densamma på följande 

sätt: 

 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad 

lagen kräver”. (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15)  

 

Utifrån den här definitionen förstår man att viktiga koncept lyfts fram liksom sociala och 

miljömässiga aspekter, frivilligt engagemang, intressenter och lagen. Det vill säga att 

företagen har ansvar för att i sin verksamhet integrera de här faktorerna för att bidra till ett 

bättre samhälle och en renare miljö, vilket i sin tur bidrar till social utveckling, miljöskydd 

och respekt för mänskliga rättigheter. Uttrycket ”utöver vad lagen kräver” kan betraktas som 

en bekräftelse av att olika länder har stiftat lagar som ställer olika krav på företag när det 

gäller sociala och miljömässiga synpunkter. (Löhman & Steinholtz, 2003) 
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En annan institution som har utarbetat en definition av CSR är The World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD). Flera kända författare refererar till denna definition 

som sammanfattas med orden:  

 

“the ethical behavior of a company towards society… management acting responsibility in 

its relationships with other stakeholders who have a legitimate interest in the business”. 

(Moir, 2001, s. 16)   

 

En annan version av den här definitionen kommer från Larsson och Ljungdahl:  

 

”Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave 

ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of 

workforce and their families as well as of the local community and society at large”. 

(Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 12) 

 

Moir betonar det faktum att CSR är ett brett och omfattande begrepp bestående av olika 

faktorer liksom relationer med arbetare, mänskliga rättigheter, företagsetik, samhällets ansvar 

och miljö. För att exemplifiera det här, citerar han CSR Europe som är en 

medlemsorganisation av stora företag i hela Europa och som har riktlinjer, vilka består av 

arbetsplatser, marknadsplatser (kunder, leverantörer), miljö, samhälle, etik och mänskliga 

rättigheter som indikatorer i sin rapportering. (Moir, 2001) 

  

CSR-konceptet omfattar öppenhet och transparens i ett företags verksamheter, samt beaktande 

av intressenternas förväntningar. Det vill säga att det är till företags fördel att koppla sina 

intressen till samhällets intressen. (Juholin, 2004) ”The Triple Bottom Line” av John 

Elkington (1997) utgår från samma princip och betonar att ett företag ska bli hållbart när det 

är ekonomiskt säkert, det minimerar eller eliminerar negativa miljökonsekvenser och står i 

överensstämmelse med samhällets förväntningar. (Juholin, 2004)  

3.1.2 Historik 

Corporate Social Responsibility som ett fenomen har funnits i samhället under lång tid, under 

olika former. Den aktuella formen av CSR är en följd av industrialiseringen och sedan av 

globaliseringen. (May, Cheney, & Roper, 2007, s. 4)  

  

Under 1870-talet började de flesta stora bolag inom olika sektorer, såsom olja och järnvägar, 

växa fram och deras verksamheter påverkade andra dimensioner av samhället. Det var under 

denna tid som man offentligt började debattera företagens sociala ansvar. Under 1953 

utvecklade professor Howard R. Bowen sin definition av CSR. Han menade att 

efterkrigstidens Amerika hade skapat förväntningar på företag när det gäller socialt ansvar 

och påstod att ”We are entering an era when private business will be judged to solely in terms 

of its demonstrable contribution to the general welfare …” (May, Cheney, & Roper, 2007, s. 

5)  
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Milton Friedman publicierade 1970 en essä i New York Times,”The Social Responsibility of 

Business Is to Increase its profits” där han lyfte fram en annan ansats av CSR, och hävdar att 

CSR: s doktrin måste acceptera detta faktum att ”political mechanisms, not market 

mechanisms, are the appropriate way to determine the allocation of resources”. (May, 

Cheney, & Roper, 2007, s. 5) Han argumenterade för att samhället skulle ha nytta av 

företagens verksamheter om aktieägare fick bra avkastning på sina investeringar. Det vill säga 

att han lade mer fokus på aktieägare än på alla intressenter. Under 1980-talet började de flesta 

författare bredda debatten till alla intressenter såsom anställda, konsumenter, leverantörer, 

konkurrenter och samhälle (May, Cheney, & Roper, 2007, s. 6), och dagens syn på CSR är 

inriktad mot alla intressenter. 

  

Vad gäller de nordiska länderna, hävdar Juholin (2004) att företagens sociala ansvar är 

involverat i industrialiseringensprocessen sedan 1800-talet. De flesta industrier brukade 

behålla anställda genom att betala skolor, sjukvård och gudstjänster för dem och deras 

familjer menar Juholin som visar hur de nordiska länderna har en lång tradition av välfärd i 

alla sina verksamheter. Mette Morsing, Atle Midttun och Karl Palmås kommer fram till 

samma påstående i en artikel, "Corporate Social Responsibility in Scandinavia, a turn toward 

the Business case" (May, Cheney, & Roper, 2007, s. 87). De hävdar att staten hade spelat en 

stor roll i den här traditionen med att stifta lager inom socialt område redan på 1930- talet, och 

att dagens situation inom området är fortfarande påverkad av statens tradition av välfärd som 

är väl strukturerad i ett allmänt försäkringssystem och ett starkt inflytande av samhällets civila 

organisationer.  

   

3.1.3 Kritik mot CSR 

Milton Friedman är den mest kända motståndaren till CSR-begreppet. Han menar att företags 

enda syfte är att maximera vinst för aktieägare- och är till för ägarnas skull. För honom är det 

staten som är skyldig att ta socialt ansvar genom lagstiftning. Andra kritiker säger att företags 

roll begränsas när det gäller socialt ansvar på grund av att de saknar verktyg för att hantera 

samhällsansvar. En annan kritik är att företag redan har makt genom sitt agerande i affärslivet 

och det är onödigt att öka den makten med andra roller i samhället än den de redan spelar. 

(Caroll & Buchholtz, 2003, ss. 42-45) Ett annat argument som framförs av Caroll och 

Buchholtz är att:  

 

“One other argument that merits mention is that by encouraging business to assume social 

responsibilities we might be placing it in a deleterious position in terms of the 

international balance of payment. One consequence of being socially responsible is that 

business must internalize costs that it formerly passed on to society in the form of dirty 

air, unsafe products, consequences of discrimination, and so on. The increase in the costs 

of products caused by including social considerations in the price structure would 

necessitate raising the prices of products, making them less competitive in international 

markets. The net effect might be to dissipate the country’s advantages gained previously 

through technological advances”. (Caroll & Buchholtz, 2003, ss. 42-43)  
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Vidare skriver de att: 

 

This argument weakens somewhat when we consider the reality that social responsibility 

is quickly becoming a global concern, not one restricted to U.S. firms and operations. 

(Caroll & Buchholtz, 2003, ss. 42-43)  

 

3.2 Institutioner och indikatorer 

 

I dagens läge har vi många institutioner som arbetar med att utveckla och integrera CSR- 

begreppet i företagens verksamheter. I vårt fall ska vi presentera de institutioner och 

indikatorer som finns med i våra fallstudier. Därför har vi valt att beskriva Global Reporting 

Initiative och Global Compact och deras respektive indikatorer. 

3.2.1 Global Compact och sina principer 

Global Compact är ett FN:s initiativ i form av ett instrument som hjälper företag att anpassa 

sin verksamhet och strategier med tio allmänna principer inom områdena mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. En tillämpning av de principerna för 

företagens sätt att agera i affärer bidrar till att marknader, handel, teknik och finans utvecklas 

på det sätt som gynnar ekonomier och samhällen överallt. Denna ständigt ökande förståelse 

märks i utvecklingen av Global Compact, som idag står som den största ”corporate 

citizenship” och hållbarhetsinitiativet i världen - med fler än 7.700 deltagare, företag och 

intressenter från över 130 länder. (Foundation for the Global Compact 1, 2009) 

 

FN: s Global Compacts policy omfattar tio principer som utgår från FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna, internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande 

principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling samt FN: s 

konvention mot korruption. De 10 principerna är: 

 

1.  Inom området mänskliga rättigheter  

• Princip 1: Företag bör stödja och respektera skyddet av internationellt erkända 

mänskliga rättigheter, och  

• Princip 2: Se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.  

 

2.  Inom området arbetsnormer  

• Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten 

till kollektiva förhandlingar;  

• Princip 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete;  

• Princip 5: Faktiskt avskaffande av barnarbete, och  

• Princip 6: Eliminering av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.  

 

3. Inom miljö området 

• Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;  

• Princip 8: Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar och  
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• Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  

 

4. Inom området korruptionsbekämpning 

• Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive 

utpressning och mutor. (Fondation for the Global Compact 2, 2009) 

 

Enligt Global Compact Kod måste varje medlem publicera en årlig rapport (COP, 

Communicating On Progress) som visar förbättringar gällande CSR-arbete. (Fondation for the 

Global Compact 3, 2009). För att presentera en ”COP” föreslår ”The Global Compact 

fondation” att medlemmarna bland annat ta hjälp från The Global Reporting Initiative, GRI:s 

ramverk, vilket är en bra koppling mellan FN:s Global Compact Kod och Global Reporting 

Initiative, GRI:s ramverk. (Fondation for the Global Compact 4, 2009) 

3.2.2  Global Reporting Initiative och sina indikatorer 

Global Reporting Initiative (GRI) är en nätbaserad organisation som har banat väg för 

utvecklingen av världens mest använda hållbarhetsredovisning, och som är fast besluten att 

kontinuerligt förbättra och tillämpa den över hela världen.  För att säkerställa högsta möjliga 

grad av teknisk kvalitet, trovärdighet och relevans av inrapportering strävar GRI efter ett 

samarbete med deltagare som globalt kommer från olika område av samhället (näringslivet, 

samhällets organisationer, professionella institutioner, etc.…). (Global Reporting Initiative, 

2010) 

 

Hållbarhetsredovisning baseras på GRI: s ramverk kan användas för att jämföra 

organisationens prestationer med avseende på lagar, normer, koder, prestandakrav och 

frivilliga initiativ, och visa organisatoriska engagemang för hållbar utveckling. GRI främjar 

och utvecklar denna standardiserade metod för att rapportera hållbara informationer samt 

stimulerar efterfrågan på dem (hållbara informationer). GRI:s ramverk fastställer de principer 

och indikatorer, vilka är användbara för organisationer för att mäta och rapportera sina 

ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda. (Global Reporting Initiative1, 2010) 

 

"Global Reportig Initiative, GRI är en etablerad organisation inom område 

hållbarhetsredovisning och har sedan 1999 publicerat en vägledning för hållbar 

utveckling med 50 grundindikatorer och 73 tilläggindikatorer". (Piper, Carty, & Enell, 2006) 

Global Reporting Initiative har utvecklat GRI-indikatorer, som är en riktlinje för hur ett 

företag redovisar resultat vad gäller ekonomi, socialt agerande och miljö. Den är användbar 

som hjälpmedel eller mall vid inventering och CSR-arbete men även i en redovisningsprocess. 

Det är en av de mest kända och använda indikatorerna gällande CSR-arbete. GRI har ett 

omfattande internationellt nätverk av olika intressenter "stakeholders" som har utvecklat GRI 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Sustainability Reporting Guidelines). GRI startade 1997 

i Boston, som ett projekt baserat på nätverket CERES- Coalition for Socially Responsible 

Economies. Den första versionen av GRI:s riktlinjer utkom år 2000 och ett femtiotal 

företag och andra organisationer publicerade samma år GRI-redovisningar. (Larsson & 

Ljungdahl, 2008) Idag är det den tredje versionen som används av flera företag runt om 

världen. 
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Global Reporting Initiative har fastställt tre nivåer för hållbarhets inrapportering. Nivåer C, B, 

A kan användas beroende på hur bra användare man är (nybörjare, vanlig användare och vana 

användare) och varje företag eller organisation kan själv välja vilken nivå att tillämpa. 

Dessutom kan en organisation eller ett företag addera ett plustecken (+) på varje tillämpad 

nivå om företaget eller organisationen har utnyttjat externa tjänster för att genomföra 

inrapporteringen. Då blir det nivåer C+, B+ och A+. (Global Reporting Initiative 2, 2010) En 

grundstruktur med indikatorer för GRI-rapportering hämtad från Piper, Carty, & Enell (2006, 

s. 13) ”GRI- vägledningen 2002” redovisas i Tabell 2.  

 

Tabell 2: Grundstrukturen av indikatorer i ”GRI- vägledningen 2002” 

  

Kategori 

 

 

Aspekt 

Ekonomi Direkt ekonomisk påverkan Kunder 

Leverantörer 

Anställda 

Finansiärer 

Samhälle 

Miljö Miljö Råvaror och insatsvaror 

Energi 

Vatten 

Biologisk mångfald 

Emissioner, utsläpp och avfall 

Leverantörer 

Produkter och tjänster 

Lagefterlevnad 

Transport 

Övergripande 

 

 

Sociala Arbetsförhållande och anständigt 

arbete 

Anställning 

Relationer, arbetstagare och arbetsgivare 

Hälsa och säkerhet 

Praktik och utbildning 

Mångfald och möjligheter 

 Mänskliga rättigheter Strategi och ledning 

Icke-diskriminering 

Föreningsfrihet och kollektivanslutning 

Barnarbete 

Tvingat - och tvångsarbete 

Överklaganderutiner 

Säkerhetsrutiner 

Ursprungsbefolkningens rättigheter 

 Samhälle Lokalt samhälle 

Mutor och korruption 

Politiska bidrag 

Konkurrens och prissättning 

 Produktansvar Kunders hälsa och säkerhet samt säkerhet 

vid produktanvändning 

Produkter och tjänster 

Reklam 

Respekt för konsumentintegritet 
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3.3 Företags intressenter och en intressentmodell 

  

Den svenska Nationalencyklopedin definierar en intressent som en "person som är engagerad 

och ekonomiskt intresserad av en viss verksamhet eller ett visst företag". Vidare att "grunden 

för att bli betraktad som intressent till ett företag är att man både påverkas av företagets 

åtgärder och själv kan påverka dem. Exempel på intressenter är, förutom ägarna, de anställda, 

fordringsägare, kunder, leverantörer, långivare samt stat och kommun". (Svenska 

Nationalencyklopedi, 2009) 

 En intressent är inte bara en individ utan kan vara en grupp av individer enligt Freemans och 

många andra definitioner av intressent. Han menar att intressent är en grupp eller en individ 

som påverkar eller blir påverkad av ett företags (en organisations) verksamhet. (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008, s. 67) Kunder och ägare kan betraktas som primära intressenter 

eftersom de är viktiga för företags överlevnad medan myndigheter, media, intresse-

organisationer kan ses som sekundära intressenter vilka kan skapa positiv eller negativ 

opinion om företags agerande utan att hota företags överlevnad. (Grafström, Göthberg, & 

Windell, 2008) Med andra ord har primära intressenter direkt inflytande och sekundära 

intressenter indirekt påverkan. 

 

Det är upp till varje företag att identifiera sina intressenter och fundera på hur företaget ska 

hantera relationer med dem, så att interaktionerna blir till företagets långsiktiga fördel. En 

intressentmodell enligt Freeman hämtad från Grafström, Göthberg, & Windell (2008, s. 67) 

presenteras i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                              Figur 1: Freedmans Intressentmodell 
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Modellen visar att företaget måste hantera ömsesidiga relationer med intressenter för att skapa 

harmonin i sina verksamheter. I den här modellen kan kunder, anställda, investerare, 

leverantörer anses som primära intressenter därför att de har direkt inflytande som kan berör 

företags verksamheter. Däremot kan stater, intresseorganisationer, media, bransch-

organisationer, konsulter, politiska organisationer betraktas som sekundära intressenter. 

3.4 Företagsetik 

Etik är en av dem viktigast frågor inom Corporate Social Responsibility. Moir Lance menar 

att ”CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to 

economic development while improving the quality of life of the workforce and their families 

as well as of the local community and society at large”. (Moir, 2001)   

 

Andra forskare definierar etik som ett begrepp som ”handlar om vad som är rätt och fel i 

människors sätt att bemöta varandra och om det goda och onda i tillvaron”. (Nylén, 1996, s. 

9) Den här definitionen är förankrad inom moralisk teori men kan anknytas till den här 

studien som gäller näringslivet (affärslivet). Det rätta och det felaktiga, goda och onda, 

handlar om människors förhållande till varandra. (Nylén, 1996) Det vill säga att etik kan 

upplevas i relationen mellan olika aktörer. Situationer, handlingar, beslut osv. kan etiskt 

bedömas av inblandade aktörer som goda och riktiga eller felaktiga och onda. (Nylén, 1996) 

När man kopplar det moralfilosofiska sättet att se på etik kan man säga att etik står i centrum 

av relationer mellan företag och sina intressenter. Företagets sätt att agera i sina dagliga 

verksamheter måste betraktas av intressenter som det goda och det riktiga sättet att bidra till 

ett bättre samhälle, en bättre miljö och bättre ekonomi. CSR:s perspektiv gör då företagen 

skyldiga att agera etiskt gentemot kunder, anställda, leverantörer, stater, samhälle, 

etc.…(Moir, 2001) 

 

I banksektorn finns olika etiska frågor som gäller individer, grupper och samhälle. 

Penningtvätt och finansiering av terrorism är två av de viktigaste etiska problemen inom 

banksektorn. I dagsläget lägger banksektorn stor uppmärksamhet på de här frågorna i olika 

aktivitetsprocesser genom att vidta adekvata åtgärder mot dem. (Nordea, 2010), (SEB, 2009), 

(Handelsbanken, 2009) 
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4. CSR fallstudier inom banksektorn 

 

I detta kapitel presenteras SEB:s-, Nordeas-, Handelsbankens- och Sparbanken Rekarnes 

CSR-arbete. Information har hämtats från bankernas rapporter respektive hemsidor. 

 

Vi vet att banksektorn spelar en stor roll i den ekonomiska världen genom att finansiera 

företag, hushåll och institutioner. Vi har valt att se på hur tre stora banker inom den svenska 

finansmarknaden använder sig av CSR-arbete. Utöver dem tre stora banker finns med även en 

lokal bank som är intressebolag till Swedbank. Så är SEB, Nordea, Handelsbanken och 

Sparbanken Rekarne  de fyra fallstudierna i den här uppsatsen. I tabell 3 redovisas bankernas- 

CSR-policies, -CSR-modeller, etiska aspekter- och  indikatorer som används. 

Tabell 3: Översikt över CSR-policies, CSR-modeller, etiska riktlinjer och indikatorer 

  

Nordea 

 

SEB 

 

Sparbanken Rekarne 

 

Handelsbanken 

CSR- policy 1. FN:s Global Compact 

Kod , UNGC 

2. ILO: s deklaration 

3.  FN:s Principer för 

ansvarfulla 

investeringar, UNPRI, 

4. Ekvatorprinciperna, EP 

5. FN:s miljöprogram för 

finansinstitut, UNEP FI 

6. Interna instrument vars 

Environemental Risk 

Assessment Tool, 

(ERAT) och Social and 

Political Risk 

Assessment Tool, 

(SPRAT), Nordeas- 

miljöpolicy och  etiska 

riktlinjer. 

1. FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter 

2. ILO: s deklaration 

3. OECD:s riktlinjer för 

multinationella 

företag, 

4. FN:s Global Compact 

Kod, UNGC  

5. Ekvatorprinciper, EP 

6. FN:s Principer för 

ansvarfulla 

investeringar, UNPRI 

 

 

 

Intern Miljöpolicy 1. FN:s Global Compact Kod, 

UNGC 

2. FN:s miljöprogram för 

finansinstitut, UNEP FI 

3. OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag 

4. Interna riktlinjer 

 

 

 

 

CSR modell Åtgärder mot framtiden,  

näringslivet, intressenter, 

miljö, medarbetare, 

internationella åtagande, 

interna instrument: ERAT 

och SPRAT  

Etiska åtaganden, miljö 

åtaganden, sociala 

åtaganden, åtaganden 

gentemot aktieägarna, 

kunderna och 

medarbetare. 

Stark engagemang  i det 

lokala samhället, 

Bankens miljöpolicy 

Handelsbanken i samhället 

Socialt ansvarstagande 

Miljöarbete 

Etiska riktlinjer 

Riktlinjer för analys 

Klagomål 

 

Företags Etik 1.en hög standard för 

integritet och 

affärsheder  

2. en korrekt behandling 

av kunder  

3. medarbetarnas etiska 

beteende  

  

 Åtaganden mot 

barnpornografi, 

penningtvätt, 

finansiering av terrorism 

 Mot Penningstvätt, 

finansiering  av terrorism, 

andra ekonomiska 

brottsligheter,  

barnmobbning 

Hög etisk standard, Lagar, 

föreskrifter och vägledande 

principer, Ekonomisk 

brottslighet, Förhållande till 

kunderna, Intressekonflikter, 

 Mänskliga rättigheter, 

Anställdas uppträdande,  

Sekretess, Miljö, 

Uppdragstagare, Vid 

tveksamhet 

Indikatorer GRI GRI Ingen Ingen 

Note: Data har hämtats från bankernas årsrdovisnigs- och hållbarhetsredovisningsrapporter samt hemsidor 

javascript:showOrHideMenu('/shb/inet/icentsv.nsf/default/q802E1A108EDC834DC1256B27003AF602?opendocument&docname=nt%20|%20Investor_Relations%20|%20Ansvarsfullt%20företagande%20(CSR)%20|%20Socialt%20ansvarstagande','id5','2','','SA')
javascript:showOrHideMenu('/shb/inet/icentsv.nsf/default/q622AD156933D8329C1256B52004DBC9A?opendocument&docname=nt%20|%20Investor_Relations%20|%20Ansvarsfullt%20företagande%20(CSR)%20|%20Miljöarbete','id5','3','','SA')
javascript:openLink('id5-4','/shb/inet/icentsv.nsf/default/q767EA00343E6625BC1256ACA004CD8FF?opendocument&docname=nt%20|%20Investor_Relations%20|%20Ansvarsfullt%20företagande%20(CSR)%20|%20Etiska%20riktlinjer','SA')
javascript:openLink('id5-5','/shb/inet/icentsv.nsf/default/q61777CF647D02B2CC1257075004B9DA2?opendocument&docname=nt%20|%20Investor_Relations%20|%20Ansvarsfullt%20företagande%20(CSR)%20|%20Riktlinjer%20för%20analys','SA')
javascript:openLink('id5-6','/shb/inet/icentsv.nsf/default/q7BD4E9279E1E0B1DC1256D2C004BFE90?opendocument&docname=nt%20|%20Investor_Relations%20|%20Ansvarsfullt%20företagande%20(CSR)%20|%20Klagomål','SA')
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=1143612
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=1143612
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=1143612
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=1143622
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=1143622
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=1143632
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=1143632
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4.1  Skandinaviska Enskilda Banken   

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB är en av de ledande nordeuropeiska finansiella 

bankerna och grundades 1856. Banken har som kunder cirka 2500 stora företag och 

institutioner, 400 000 små- och medelstora företag, samt 5 miljoner privatpersoner från 

Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland. SEB har 600 

bankkontor, 20 000 medarbetare i 21 länder samt levererar produkter och tjänster inom cash 

management, valutahandel, värdepappershandel, kapitalförvaltning, private banking och 

livförsäkringsrörelse. (SEB, 2009) SEB:s  långsiktiga mål är att vara högst rankad av 

kunderna inom utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. För 

att uppnå det uppsatta målet motiverar banken sina medarbetare och ökar samtidigt samarbete 

mellan koncernens olika nivåer. (SEB, 2009) 

 4.1.1 SEB:s CSR -policy 

SEB har sedan 2007 infört internationella överenskomna principer för att redovisa och mäta 

bankens hållbarhetspåverkan. I 2008 publicerade SEB sin första CSR- rapport i enlighet med 

Global Reporting Initiative, GRI G3:s riktlinjer. Banken rapporterar sin Hållbarhets-

redovisning enligt nivå C i GRI:s trenivåers system där A räknas som första nivån och C som 

sista. (SEB, 2009) För att hantera CSR inrapportering har banken bildat en CSR- kommitté 

som består av representanter från olika divisioner och det är affärsområdeschefen som ser till 

att reglerna uppfylls. Syftet med den här kommittén är att stödja bankens sektioner samt 

underlätta inrapporteringsprocessen så att bankens mål att bli ett ekonomiskt lönsamt, 

miljövanligt och samhällsnyttigt företag uppnås. Dessutom har företaget etablerat ett internt 

nätverk som följer upp hållbarhetsarbetet så att det ska bidra till en positiv och konstruktiv 

samhällsutveckling  

 

SEB:s CSR- policy bygger på lokala lagar samt internationella avtal och överenskommelser i 

form av principer. De sex viktiga instrument som inspirerar SEB:s CSR- policy är: 

 

1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

2. Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och 

rättigheter i arbetslivet,  

3. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 

4. FN:s Global Compact Kod, UNGC 

5. "The Equator principles", EP 

6. FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, "The United Nations Principles for 

Responsible Investments"UNPRI. 

 

 

Som ett ledande företag inom finansmarknaden är SEB medveten om att dess verksamhet har 

en direkt och/eller indirekt påverkan på olika områden. Därför är koncernens CSR- strategi 

att, med hjälp av nyckelindikatorer, mäta sina verksamheters påverkan inom områdena miljö, 

bolagsstyrning, personal och samhälle. SEB:s gemensamma och grundläggande värderingar 
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bygger på engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och professionalism vilka räknas som 

grund för varje företagets beslut och handlingar. (SEB, 2009) 

4.1.2 SEB:s CSR- modell 

Enligt SEB:s hållbarhetsredovisning innefattar CSR:s modell sex åtaganden vilka gäller etiska 

frågor, kunderna, medarbetarna, aktieägarna, miljön och samhället. Etiska åtaganden betraktas 

av SEB som en förutsättning för framgång och innebär att banken använder olika åtgärder 

mot barnpornografi, penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver det har banken 

genomfört uppförandekoden som lägger fokus på interna och externa regelverk gällande olika 

områden. Åtagande gentemot kunderna prioriterar i hög grad kundnöjdhet och det innebär att 

banken erbjuder produkter, tjänster och lösningar som är anpassade till kundernas behov och 

som respekterar etiska standarder. (SEB, 2009)  

 

Genom att sätta tydliga mål som kan mätas, följas upp och belönas fokuserar banken på 

medarbetares villkor som uppmuntrar en balans mellan karriär och familjeliv. Banken främjar 

mångfald bland medarbetare samt skapar samma utvecklings möjligheter till alla anställda. 

(SEB, 2009) 

 

Banken engagerar sina leverantörer i miljöfrågor samt utvecklar produkter och tjänster som 

motsvarar miljöpreferenser. I sina dagliga verksamheter har SEB engagerat sig i att minska 

koldioxidutsläpp. Enligt hållbarhetsredovisnings rapport 2008 har banken minskat 

energiförbrukningen med 14 %, minskat flygutnyttjande och ökat tågresor med 40%, ökat 

användningen av miljöcertifierat papper med 63% samt minskat sopor med 34%. SEB 

erbjuder också sitt finansiella stöd till miljövänliga projekt och investeringar. (SEB, 2009) 

Det åtagandet gentemot aktieägarna utförs genom att kontinuerligt rapportera om 

bolagsstyrning till aktieägarna i total transparens. Sociala åtagande gäller SEB:s stöd till 

projekt som bidrar till barns- och ungdomars utveckling samt främjar entreprenörskapet bland 

dem. (SEB, 2009). I figur 2 presenteras en egen bearbetad SEB:s CSR-modell utifrån SEB:s 

hållbarhetsredovisningsrapport 2008. 

 
 

                                                             Figur 2: Egen bearbetad SEB:s CSR-modell 
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4.2. Nordea 

Nordea är en av de starkaste ledande bankerna i Norden och i Östersjöregionens 

finansmarknad. Banken har drygt 10 miljoner kunder varav 700 000 aktiva företagskunder 

och 5,9 miljoner e-kunder samt sysselsätter ungefär 36 500 medarbetare inom cirka 1400 

kontor. Nordea erbjuder tjänster inom Nordic banking, private banking, institutional & 

International banking och deras vision är att bli en stor europeisk bank. (Nordea, 2010) 

 

4.2.1 Nordeas CSR-Policy 

 

Nordeas CSR- rapport är kopplad till C+ nivån av Global Reporting Initiative, GRI G3 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Utöver GRI:s G3 riktlinjer använder banken sig av "The 

Financial Services Sector Supplement", FSSS final version (2008). CSR- rapports syfte är att 

kommunicera med bankens intressenter som är kunderna, medarbetarna, aktieägarna, 

analytiker, leverantörer, icke-statliga organisationer och statliga myndigheter. (Nordea, 2010)  

Det ökande intresset för Nordea att genomföra CSR- arbete gjorde att ett CSR- sekretariat 

bildades i 2008. Sekretariatet drivs av två personer som sköter CSR- frågor genom att 

stimulera, stödja och samordna relaterade verksamheter. Nordeas CSR- strategi omfattar två 

delar. Den första delen gäller de interna processer och rutiner vilka måste bli miljövänligt 

genomförda och den andra delen avser produkter och tjänster som måste förbättras och 

anpassas till miljömässiga preferenser. (Nordea, 2010) Nordea har undertecknat olika 

internationella instrument såsom: 

1. FN:s principer för ansvarfulla investeringar, "UN Principles for Responsible 

Investments" UNPRI,  

2. "The UN Global Compact" UNGC,  

3. "The Equator Principles" EP.  

4. ILO: s deklaration 

5. FN:s miljöprogram för finansinstitut, UNEP FI 

 

Det är viktigt att signalera att de  instrument även används i SEB:s CSR-policy. 

Utöver de här internationella instrument finns det också interna modeller och instrument som 

nämnts ovan. 

4.2.1 Nordea CSR-Modell 

 

Nordeas CSR- modell bygger på sex viktiga åtgärder relaterade till intressenterna, 

näringslivet, miljön, övriga åtagande och framtiden. Banken strävar efter att engagera sina 

intressenter i alla processer på det sättet att samarbetet skapar förtroende mellan banken och 

intressenterna. Den andra åtgärden innebär att bankens verksamheter kopplas till 

miljömässiga preferenser för att bemöta olika standarder inom miljöfrågor. Dessutom har 

Corporate krediter stor betydelse för Nordea så att i 2001 utvecklade Nordea en 

Environmental Risk Assessment Tool (ERAT) med syfte att hantera miljömässiga risker i 
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företags utlåningsprocess. Under 2009 implementerades den "Social and Political Risk 

Assessment Tool” (SPRAT) med syfte att identifiera relevanta sociala och politiska 

risker i varje kunds affärer. De två verktygen tillämpas parallellt men deras struktur är 

liknande ändå och är obligatoriska för kunder med kreditgräns 500 tusen respektive 5 miljoner 

euro.  

 

Att respektera olika internationella avtal som banken undertecknat är viktig för Nordea vilket 

innebär att bankens beslut och handlingar måste vara i harmoni med internationella 

instrument. Utöver de här ovanstående åtgärderna har banken infört ombudsmannasystem för 

att tillfredställa kundernas behov gällande klagomålprocessen samt skapat adekvata villkor för 

medarbetare. I figur 3 presenteras en egen bearbetad Nordeas CSR-modell utifrån Nordeas 

CSR-rapport 2009. 

  
Figur 3: Egen bearbetad Nordeas CSR-Modell 

 

4.3 Handelsbanken  

 

Handelsbanken är en universalbank som levererar tjänster inom hela bankområdet och har en 
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universalbank. (Handelsbanken, 2009) 
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Socialt ansvarstagande innebär för banken att tilltro och respekt är grundläggande ansvar. 
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säkerhet för medarbetare och kunder. (Handelsbanken, 2009) Handelsbankens CSR-policy 

bygger på två viktiga instrument som banken har undertecknat. De gäller: 
 

1. FN:s miljöprogram för finansinstitut, UNEP FI 
 

2. FN:s Global Compact Kod 

 

Utöver de här internationella åtagande finns det interna riktlinjer som medarbetare följer efter 

i olika område. Tillsammans med Svenska Bankföreningen samarbetar Handelsbanken kring 

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children för Sexual 

Purposes) för att förhindra kommersiell exploatering av barn, genom att försvåra och 

förhindra penningtransaktioner som sker för betalning av barnsexhandel, barnpornografi, 

trafficking och barnsexturism. (Handelsbanken, 2009) 

 

Handelsbanken bidrar även till samhällsprojet genom att bevilja bidrag till fristående 

forskningsstiftelser. Under 2008 bevilljade dessa stiftelser 146 anslag på totalt 137 

mnkr.(Handelsbanken, 2009) 

  

Det interna samt externa arbetet kring socialt ansvarstagande måste förstås av medarbetare. 

Därför har banken genomfört en dialog med Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att hålla anställda informerade om deras rättigheter. 

(Handelsbanken, 2009) 

  

Miljöarbetet är också viktigt i bankens verksamheter eftersom Handelsbanken har en 

långsiktig plan om ekologiska strategier samt en miljöpolitik vilka måste följas och 

respekteras i alla processer. Angående miljöfrågor jobbar banken med olika instrument från 

internationella organisationer såsom "Näringslivsprogram för varaktig hållbar utveckling" 

från Internationella Handelskammaren, miljöprogram "Bankerna och miljö" från FN och den 

"United Nations Environmental Program Finance Statement", UNEP FI. 

 

Bankens verksamheter har direkta och indirekt påverkan på miljön. Genom att låna ut pengar 

för miljöinriktade projekt och investeringar påverkar banken indirekt miljöarbetet. Direkt 

påverkan på miljön innebär att banken anstränger sig att reducera värme- och elförbrukning, 

pappersanvändning och koldioxidutsläpp inom sina verksamheter. (Handelsbanken, 2009) 

Handelsbanken har också etiska riktlinjer gällande olika samhällsfrågor liksom köns-, 

hudfärgs-, religions- ras och etnisk tillhörighets diskriminering.  

 

Handelsbankens policy när det gäller kundklagomål är att de ska behandlas snabbt och 

omsorgsfullt. Det finns en process som även kan leda till domtolen om kunden inte är nöjd 

med bankens beslut. (Handelsbanken, 2009)  

 

Det är viktigt att signalera att Handelsbanken inte har hållbarhetsredovisnings rapport utan 

olika riktlinjer och politik som presenteras på bankens hemsida. 
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4.3.2 Handelsbankens CSR-modell 

 

Handelsbanken med ansvarsfullt företagande - Corporate Social Responsibility (CSR) - avses 

god affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöansvar. Bankens CSR-modell består av  

bankens roll i  samhället, sociallt ansvarstagande, miljöarbete, etiska riktlinjer, riktlinjer för 

analys, kundklagomål, ägarpolicy. (Handelsbanken, 2009) En egen bearbetad figur 4 visar 

tydligt dem här aspekterna av bankens CSR-modell. 

 

Dessa etiska riktlinjer fastställdes av bankens centralstyrelse den 29 april 2009. Den etiska 

riktlinjer består av hög etisk standard, lagar, föreskrifter och vägledande principer, ekonomisk 

brottslighet, förhållande till kunderna, intressekonflikter, mänskliga rättigheter, anställdas 

uppträdande, sekretess, uppdragstagare. Varje medarbetare följer  de etiska riktlinjer i sin 

dagliga arbetsuppgifter. 

 

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att analyser och investeringsrekommendationer 

(gemensamt kallat "analyser") som analytiker producerar är oberoende, ger en rättvis bild, är 

tydliga och inte är vilseledande. Vidare ska de säkerställa analytikernas integritet genom att 

identifiera och eliminera, undvika, hantera eller offentliggöra faktiska eller potentiella 

intressekonflikter som berör analytiker eller Banken. I figur 4 presenteras egen bearbetad 

handelsbankens CSR-modell utifrån handelsbanken hemsida  

 
 Figur 4: Egen bearbetad Handelsbankens CSR-modell 

 

4.4 Sparbanken Rekarne 

 

Sparbanken Rekarne är en lokal bank med säte i Eskilstuna. Banken finns i Eskilstuna, 

Strängnäs och Mariefred med sammanlagt 4 bankkontor. Sparbanken Rekarne är det nya 

namnet på Eskilstuna Rekarne Sparbank som bildades 1997 när Rekarne Sparbank gick 

samman med Sparbanken Sverige. Namnet ändrades 2009 vid förvärvet av Swedbanks kontor 

i Strängnäs och Mariefred. Banken erbjuder olika banktjänster till hushåll, företag, lantbruk 

samt organisationer och kommuner. (Sparbanken Rekarne 1, 2010) Bankens CSR-modell 
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bygger på två aspekter: ett starkt engagemang i det lokala samhället och bankens miljöpolicy. 

En egen bearbetad figur 5, visar i detalj apekterna som ingå i Sparbanken Rekarnes CSR-

modell. Figuren har bearbetats utifrån bankens affärsutvecklingschefs intervju. 

 

 
                                                           Figur 5: Egen bearbetad Sparbanken Rekarnes CSR-modell 

 

Engagemanget i samhället sker genom bankens hälfts ägare Sparbankstiftelsen Rekarne i form 

av bidrag och stöd till en positiv utveckling av Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Stiftelsen 

är en av de största bidragsgivarna inom områdena näringsliv, forskning, utbildning, idrott och 

kultur i Eskilstuna och i Strängnäs. Alla som bor och verkar i Eskilstuna och Strängnäs har 

rätt att söka bidrag från stiftelsen genom att presentera idéer som i hög grad kan bidra till 

utvecklingen i de två kommunerna. (Sparbanken Rekarne 2, 2009) 

 

Bankens miljöpolicy är den andra aspekten av bankens CSR-modell. Sedan 2009 har banken 

blivit en miljöcertifierad bank enligt ISO 14001 och syftet med certifieringen är att minska 

bankens direkta och indirekta miljöpåverkan genom ett strukturerat miljöarbete. (Sparbanken 

Rekarne1, 2010) 

 

Bankens miljöpolicy fastställer riktlinjer som måste följas i all bankverksamheter. Riktlinjerna 

bygger bland annat på beaktande av möjligheter och risker utifrån ett miljöperspektiv i alla 

beslut i verksamhet, på ett samarbete och ett samspel med kunder och andra övriga 

intressenter i miljöfrågor, på att följa lagar och förordningar och på att utbilda samt 

uppmuntra personal till ett miljöarbete. (Sparbanken Rekarne 3, 2009) 

 

Banken betraktar transporter till och från mötesplatser samt energiförbrukning som sin direkta 

miljöpåverkan och alla beslut som fattas betträffande bankens produkter och tjänster som sin 

indirekta miljöpåverkan.  
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Dessutom erbjuder banken 4 miljöanpassande produkter och tjänster som är energilån, 

miljöbillån, etik- och miljöfonder och Världsnaturkort (WWF Maestro och WWF 

MasterCard). Den sistnämnd tjänster är ett resultat av samarbetet med Världsnaturfonden som 

sker genom Swedbanks samarbete med Sparbanken Rekarne. Det innebär att i samband med 

användningen av de här korten skänker banken 50 öre per köptillfälle till Världsnaturfondens 

projekt och utöver det går 25 kronor av årsavgiften direkt till Världsnaturfonden. (Sparbanken 

Rekarne 3, 2009) 

 

Utöver de här frågorna jobbar banken med säkerhetsfrågor men som vi kan betrakta även som 

etiska beträffande penningtvätt, finansiering av terrorism andra ekonomiska brottsligheter. 

Banken följer regelverk gällande de här viktiga frågorna för att förebygga dem. (Sparbanken 

Rekarne 4, 2009) 
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5. Resultat av  intervjuer och enkäter 

 

Kapitlet presenterar en sammanställning av de genomförda intervjuerna och enkäterna  i två 

delar som är implementeringen av CSR-arbete (1) och sina effekter(2) på lokal nivå. Kapitlet 

inleds med respondenternas presentation och ett översikt över bankerna CSR-Strategier. 

5.1  Respondenterna 

Thomas Rulander  

Han är Sparbanken Rekarnes affärsutvecklingschef som bland annat har ansvar för marknad, 

hemsida, bankens placeringar, erbjudande och utvecklingsfrågor (CSR-frågor). Thomas 

Rulander har jobbat 9 år i banken och han har börjat som kapitalmarknadschef och var 

ansvarig för bankens placeringar. Han har en magisterexamen i statsvetenskap.   

Charlotte Cornen 

Hon är SEB:s kontorschef i Strängnäs/Mariefried. Hon har jobbat i SEB sedan 1997 i olika 

roller såsom privatrådgivning, företagsrågivning, olika chefs roller och snart två år jobbar hon 

som kontors chef i båda Mariefried och Strängnäs. 

Cecilia Widebäck West 

 Är sedan januari 2010 ansvarig i SEB för hållbarhetsfrågor, Head of Corporate Sustainability. 

Civilekonom  från Handelshögskolan i Stockholm  och MBA från  Wharton School of 

Business, University of Pennsylvania.  I SEB sedan 1986 i olika befattningar, huvudsakligen 

arbetat med företagssidan. De senaste dryga nio åren som kundansvarig för några av SEB's 

största multinationella företagskunder. Hon har besvarat på frågorna via Survey  Monkey 

Stefan Slagbrand 

Han är Kontorschef Nordea i Strängnäs/Mariefred och anställd i Nordea sedan 1988. Han har 

jobbat i kassa/kundtjänst, som Bolånrådgivare, som personlig Bankman, som 

privatmarknadschef, som säljledare för Personliga Bankmän(PBM), som Chef för 

Tillväxtgruppen, som Platschef och sedan som Kontorschef. Han besvarade på frågorna via 

Survey Monkey. 

Johan Brorsson 

Johan Brorsson är Kontorschef i Eskilstuna sedan 2004 och ansvarar för Nordeas verksamhet 

i Eskilstunas kommun. Han har besvarat på våra frågor genom enkäten som skickades via 

mejlet. 

 

För att redogöra för resultatet av intervjuerna och enkäterna har vi delat in kapitlet i 2 viktiga 

delar. Som det står i tabell 4 har vi också grupperat frågorna från intervjuer och enkäter i dem 

2 delar: implementeringen av CSR-arbete på lokal nivå och effekter av CSR-arbete på lokal 

nivå. Men för att sätta saker igång har vi först presenterat bankernas CSR-strategier som det 

sagts av respondenterna.  
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Tabell 4: Sammanfattning av genomförda intervjuer och enkäter 

 

 

Note: Data kommer från genomförda intervjuer och enkänter 

5.2 CSR-strategi 

Varje bank som ingår i den här studien har sin strategi betträffande CSR-frågor. Många 

respondenter som intervjuades hänvisade till deras respektive hemsidor för att ta reda på fakta 

om CSR-strategier. Om vi tar hänsyn till rapporter kan vi säga att CSR-strategier varierar 

beroende på vilka förutsättningar varje bank har. Vi kan hävda att kundnöjdhet, och att 

betraktas positivt av aktieägarna och medarbetare står i centrum av csr-strategier för bankerna. 

 SEB till exempel har ett starkt samarbete med sina intressenter för att minska sin negativa 

påverkan och öka möjligheterna att bidra positivt. Utöver dem här har Sparbanken Rekarne 

 Nordea SEB Sparbanken Rekarne 

CSR-strategi Samhällsansvar och 

fokus på kundnöjdhet 

Starkt samarbete med 

intressenter (medarbetare, 

kunder, leverantörer,… ) för 

att minska negativ påverkan 

och öka möjligheterna att 

bidra positivt. 

Positiv kraft i samhället 

kyrktornprincip 

Implementeringen 

av CSR-arbete på 

lokal nivå 

- nöjda kunder som 

verkar i respekt av 

lagar och 

förordning 

- moral och 

miljöaspekter i allt 

- medarbetare i 

centrum 

- tänker dagligen på 

energiförbrukning, 

pappersanvändning 

och reser 

klimatsmart 

- kundombudsman 

- värderingar Great 

Customer 

Experience-One 

Nordea Team- It’s 

All About People 

- genomföra centrala 

riktlinjer och direktiv 

gällande kreditpolitik 

- ta hänsyn till bankens 

värderingar i allt 

- biten betträffande CSR-

frågor kommer i 

kreditpolik( miljö, sociala 

frågor och ekonomiska 

aspekter). 

- I allt vill lokala 

kontorschefer att kunder ska 

betrakta banken som en god 

samhällsmedborgare. 

- Egen politik gällande 

utvecklingsfrågor 

(CSR) 

- Ledningsgrupps möte 

varje vecka för att 

bearbeta 

utvecklingsfrågor 

- Arbete med 

miljöprodukter liksom 

billån, energilån, … 

Effekter av CSR-

arbete på lokal 

nivå 

- Projekt i Strängnäs 

kommun 

- Ekonomiska bidrag 

till kommunen i 

strängnäs 

- Sponsring i 

Eskilstuna 

- Viktiga projekt och 

sponsringar sker centralt 

- Sponsrar genom Rottary 

club Team Smart 

Olika projekt inom 

näringslivet, 

föreningslivet, 

kulturområde, utbildning 

(sker genom bankens 

stiftelse), sponsring (sker 

genom bank) 

Anledningen till 

att införa CSR-

arbete 

Respektera egna 

värderingar 

För att uppfattas positivt hos 

intressenter och i samhället 

För att vara positiv kraft 

i samhället 
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(intressebolag till Swedbank) som en lokal bank en viktig strategi att vara en positiv kraft i 

samhället enligt kyrktornprincipen. 

5.3 Implementeringen av CSR-arbete på lokal nivå 

Utifrån intervjuer och enkäter kan vi avse att implementeringen av huvudkontorens CSR-

arbete sker på lokal nivå genom interna processer och rutiner inom 4 områden: centrala 

riktlinjer och direktiv, kreditpolitik, bankernas interna värderingar och miljöaspekter. 

5.3.1 Centrala riktlinjer och direktiv 

Varje bank har sina riktlinjer och direktiv gällande CSR-frågor som lokala bankkontor följer. 

Kontorscheferna implementerar dem i deras dagliga arbetsuppgifter vilket innebär att lokala 

kontor inte har en egen strategi eller en egen politik gällande bland annat CSR-frågor. 

Riktlinjerna och direktiven gäller bland annat kundnöjdhet, miljöaspekter, etiska aspekter, 

sociala aspekter, medarbetarna och hur lokala bankkontoren ska jobba med intressenter.  

 

För SEB är det viktigt att kunderna, aktieägarna och andra intressenter positivt uppfattar 

banken som en god samhällsmedborgare. Banken vill vara också en attraktiv arbetsgivare så 

att den kan fånga duktiga medarbetare som kan driva verksamheten framåt. Kontorscheferna 

jobbar dagligen för att levandegöra riktlinjerna och direktiven i verksamhet. 

 

Nordea lägger fokus på kunderna och på medarbetarna. Banken jobbar för att ha nöjda kunder 

som verkar inom områden vilka inte står i strid mot lagar och förordningar. För att skapa 

positiva förutsättningar i arbetet försöker kontorscheferna att placera medarbetare i centrum.  

 

Däremot har Sparbanken Rekarne, intressebolag till Swedbank, sin egen politik och strategi 

som banken implementerar på egen hand. Banken har samarbete med Swedbank men den är 

självständig betträffande bland annat utvecklingsfrågor (enligt bankens benämning av CSR-

frågor). Hos Sparbanken Rekarne skapas riktlinjerna och direktiven varje vecka under 

ledningens möte. Tiden är också ett tillfälle där utvecklingsfrågor utvärderas. 

Affärsutvecklingschef har ansvar att implementera beslut och åtgärder som tas under möten 

och att se till att alla projekt som finansieras av banken bemöter samhällsförväntningar i 

Eskilstunas och Strängnäs kommun där banken verkar. Affärsutvecklingschefen har också 

uppgifter att se till att miljöpolitiken följs inom banken. 

5.3.2 Egna värderingar  

Varje bank strävar efter sina egna värderingar. Kontorscheferna skapar förutsättningar så att 

varje medarbetare tillämpar värderingarna i allt.  

SEB strävar efter engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och professionalism och 

kontorscheferna har ansvar att se efter att dagligen de kärnvärderingarna använts i allt. De 

gäller för båda kontakt mellan kunder och medarbetare samt bland medarbetare. Charlotte 

Cornen som är SEB:s kontorschef i Strängnäs/Mariefred betonar att alla medarbetare ser på 

samma värderingar oavsett inom vilket område de jobbar eftersom det finns bara ”One SEB”. 
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Nordea har sina värderingar, Great Customer Experience - One Nordea Team - It´s All About 

People , som omvandlas till konkreta handlingar när kontorscheferna och medarbetare pratar 

med kunder och kollegor. Nordeas kontorschef i Strängnäs/Mariefred menar att det är väldigt 

viktigt att de tänker på dessa ledord i deras vardag så att dem integreras i all verksamhet. 

 

På sin sida vill Sparbanken Rekarne vara en positiv kraft i samhället där banken verkar genom 

att tillämpa kyrktornprincipen och genom att skapa ett kretslopp vilket betyder att banken 

genererar vinst som, genom bankens stiftelse, bidrar till utvecklingen där banken finns.  

5.3.3 Kreditpolitik 

Kreditpolitik är en hel del inom CSR-implementeringen på lokal nivå. Enligt respondenterna 

ingår miljöaspekten, socialaspekten, i ett ord CSR-aspekten i kreditpolitik och i 

kreditprocessen. Innan kredit beviljas måste medarbetare se att bland annat CSR-biten 

uppfyllas av kredittagare. Enligt Cecilia Widebäck West har SEB integrerat miljö- och 

ansvarsfrågor i kreditprocessen för länge sedan. 

 

Gällande kreditpolitik har Nordea även interna modeller eller instrument som är kopplad till 

CSR-aspekten. Environment Risk Assessment Tool (ERAT) och Social and Political Risk 

Assessment Tool (SPRAT) ingår i kreditprocessen när det gäller företagskunder. Problemet är 

att när vi frågade respondenterna om hur de här instrumenten implementeras på lokal nivå, 

kunde de inte få svar eftersom, enligt de, de inte var insatta i de här begreppen.  

5.3.4 Praktisk användningen av miljöaspekten 

Banker jobbar hårt för att minska direkta miljöpåverkan genom att öka medvetenhet och att 

agera miljövänligt i vardagen. Minskningen av energiförbrukningen, reduceringen av 

pappersanvändningen och ökningen av klimatsmarta tjänstresor är dem dagliga mål som 

bankerna strävar efter. Kontorscheferna ser efter att medarbetare agerar på det sättet att deras 

handlingar bidrar till uppfyllning av det här målet. 

 

Utöver den här aspekten har banker utvecklat ett miljörelaterat sortiment av produkter och 

tjänster. Enligt Cecilia Widebäck West har arbetet med att ta fram erbjudanden till deras 

kunder intensifierats och en mer omfattande utbildningsinsats och ett större utbud av hållbara 

erbjudanden kommer komma först under nästa år. 

 

Gällande miljörelaterade produkter och tjänster erbjuder Sparbanken Rekarne, i samarbete 

med Swedbank, Energilån, miljöbillån och Världnaturkort fast än banken inte är tillräckligt 

nöjd med produkter. Affärsutvecklingschefen menar att banken skulle vilja utveckla ett 

miljörelaterat produktsortiment på egen hand. 

 

5.4. Effekter av CSR-arbete på lokal nivå 

 

Att se om bankerna driver samhällsprojekt och sponsringar vilka har ett genomslag på 

intressenter samt lokala samhällen där bankerna verkar var det synsättet att kolla på effekterna 

av bankernas CSR-arbete. 
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I allmänheten viktiga samhällsprojekt och sponsringar drivs centralt på grund av 

marknadsföringsbudgeter är mindre på lokal nivå. Lokala bankkontor vill finnas på olika 

ställe som lokala aktörer genom sponsringar och projekt.  

 

SEB:s hållbarhetsenhets chef menar att de hanterar samhällsprojekt och sponsringar via 

sponsringsstrategin som marknadsavdelningen är ansvarig för i nära samarbete med 

hållbarhetsfunktionen. Alla projekt oavsett om de drivs lokalt, regionalt eller nationalt ska 

ligga i områdena som beslutade i sponsringsstrategin och ska bedömas enligt samma 

riktlinjer. Cecilia Widebäck West hävdar vidare att den lokala chefen kan besluta om projekt 

och driva dessa och han eller hon ansvarar för dem och ser efter att riktlinjerna följs. Den 

lokala kontorschefen måste dessutom få godkännande av ansvarig person inom regionkontoret 

innan ett avtal om sponsring sluts.  

 

Lokala SEB-bankkontoret i Strängnäs/Mariefried finansierar, via Rotary, ett ungdomsprojekt 

som kallas TEAM SMART. På det sättet bidrar SEB i Strängnäs/Mariefred till projekt som är 

främjande på lokal nivå trots att kontoret inte har tillgång till en tillräcklig 

marknadsföringsbudget. 

 

Lokala kontorscheferna för Nordea i Eskilstuna och i Strängnäs/Mariefried anser att de vill 

finnas där de verkar som lokala aktörer genom att driva olika projekt. Stefan Slagbrand 

hävdar att banken är en del av Strängnäs näringsliv och samhälle där den är involverad i en 

rad olika projekt för att göra Strängnäs kommun lite bättre. Nordea deltar både med sitt eget 

arbete och genom ekonomiska bidrag. Slagbrand anser vidare att det är viktigt för Nordea att 

vara en del i samhället och det tänker de fortsätta att vara. Nordeas Kontorschef i Eskilstuna 

hävdar att banken är en del av samhället i Eskilstuna genom sponsringsaktivitet. 

 

Båda Nordeas kontorschefer var inte konkreta med att ge exempel på deras projekt, bidrag 

eller sponsring som bankkontoren deltar i.  

 

Sparbanken Rekarne som en lokal bank har en stark förankring i Eskilstunas och Strängnäs 

kommuner genom att delta i olika samhällsprojekt och sponsringar. Via bankens stiftelse 

vilken är också häftens ägare till Sparbanken Rekarne driver banken viktiga projekt inom 4 

områden såsom näringslivet, utbildning och forskning, föreningslivet och kultur. 

Thomas Rulander påpekar att huvudsakligen sker en del av bankens CSR-arbete via stiftelsen. 

Han hävdar vidare att Sparbankstiftelse har skänkt i 10 år ungefär 65 miljoner i Eskilstunas 

och Strängnäs Kommuner. 

 

Vidare anser Sparbanken Rekarnes affärsutvecklingschef att det finns konkreta 

samhällsprojekt som banken via stiftelsen har bidragit till. Inom utbildning- och forsknings 

område anser han att Mälardalens Högskola är den första samarbetspartnern. Banken och 

stiftelsen har några projekt vars en del pågår och en del kommer att ske i framtiden. Ett 

konkret exempel var stödet till en professur i ekonomi som fick sammanlagt 10 miljoner i 5 

år. Dessutom stödjer Sparbanken Rekarne projekt Idélab på Mälardalens högskola och andra 
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verksamheter på grundskolor och gymnasieskolor bland annat ett projekt mot mobbning i 

skolan som drivs av Friends.  

 

Inom näringslivet stödjer banken olika organisationer (Almi) som hjälper nya företagare att 

förverkliga deras affärsidéer och vidare anser han att banken och sparbankstiftelsen Rekarne 

har bidragit i högsta grad till att konkretisera Munktell Science Park. 

 

Inom kulturområdet har banken och stiftelsen bidragit till projekt Eskilstuna Konstmuseum.  

 

Utöver mängder verksamheter som fick stöd från banken och Sparbankstiftelse är Eskilstuna 

Konstmuseum det viktigaste projekt som de hade bidragit till inom det kulturområdet. 

 

Föreningsliv är också ett av de fyra huvudområden som får stöd från banken och stiftelsen. 

Här hävdar han att olika verksamheter inom bland annat idrotten(Guif, handbollslag, …) får 

ekonomiskt stöd från banken genom en sponsrings samarbete. 
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6. Analysen 

 

Detta kapitel redogör för kopplingen mellan teori och empiri. Kapitlet inleds av en 

sammanfattande analys och vidare är indelat i två avsnitt dels implementeringen av CSR-

arbete på lokal nivå , dels effekter av CSR-arbete på lokal nivå. 

 

 

6.1 Övergripandeanalys 

 

Utifrån bankernas CSR-arbete som det är presenterat i hållbarhetsredovisningsrapporter, 

årsredovisningsrapporter och hemsidor, ser man att bankerna integrerar friviligt sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter i sina verksamheter vilket stämmer med den 

Ljungdahl och Larsson definition av CSR:  

 

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave 

ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of 

workforce and their families as well as of the local community and society at large”. 

(Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 12). 

 

När man tittar på bankernas CSR-policies och CSR-modeller konstaterar man att bankernas 

riktlijner och direktiv bygger på olika internationella, nationella samt interna instrument som 

integrerar viktiga CSR-områden såsom arbetsrätt, männskliga rättigheter, etiska aspekter 

gällande barn, miljö, etc. Det innebär att banker genom sin roll att förmedla pengaflöden från 

sparare till företagare eller privatpersoner i behov av pengar, hjälper företag och andra 

låntagare att bidra till att CSR-mål uppfylls. Genom de olika CSR-instrument som banker har 

undertecknat verkar bankerna enligt de riktlinjer och skyldigheter som instrument kräver. 

Riktlinjerna och skyldigheterna gäller sociala frågor, ekonomiska aspekter, miljömässiga 

normer och etiska direktiv. Så är fallet med följande instrument: 

 

1.  FN:s Global Compact Code (SEB, Nordea och Handelsbanken),  

2. The Equator principles (SEB och Nordea),  

3. FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (SEB, Nordea och Handelsbanken),  

4. OECD:s riktlinjer för multinationella företag (SEB, Nordea och Handelsbanken),  

5. FN:s Environment Programme Finance Initiative (SEB, Nordea och Handelsbanken),  

6. Interna instrument som olika riktlinjer, kreditpolitiks instrument och miljöpolicies 

(SEB, Nordea, Handelsbanken och Sparbanken Rekarne). 

 

Man ska notera att Sparbanken Rekarne som intressebolag till Swedbank och en lokal bank i 

Eskilstunas och Strängnäs Kommun har sin egen politik och strategi beträffande utvecklings-

frågor och därför har inte banken tagit internationella engagemang genom att underteckna 
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olika instrument som gäller företag som verkar i internationell marknad och som har en 

övergripande påverkan inom finansmarknad och ekonomi i allmänheten. Däremot har 

Swedbank på samma sätt som andra banker i Sverige undertecknat olika CSR-instrument. 

6.1.1 Intressenter 

SEB, Nordea, Handelsbanken och Sparbanken Rekarne har samarbete med olika intressenter 

såsom kunder, medarbetare, samhället, kommuner, och aktieägare. Avsikten för SEB och 

Nordea till att publicera till exempel hållbarhetsredovisningsrapporter är att kommunicera 

med intressenter som kan bilda uppfattning angående hur banker jobbar med andra viktiga 

frågor utöver deras normala och dagliga roller. Vi vet att nuförtiden lägger intressenterna 

fokus på den här aspekten som är en grund till att uppfatta ett företag som en god 

samhällsmedborgare. När man tittar på bankernas intressenter ser man att det finns 

överensstämmelse med Freemans intressentmodell som presenteras av Grafström, Göthberg 

& Windel, refera till Figur 1(Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, s. 67). Det är viktigt att 

säga att modellen är generell vilket innebär att det inte är alla intressenter som står i modellen 

som måste finnas i allas företags intressentmodeller.  

 

En annan aspekt att samverka med intressenter är att besvara på deras förväntningar genom att 

besvara på olika intressen som kan dyka upp hos dem. Det kan vara bland annat genom att 

delta i olika forskningsstudier. Den aspekten gäller också för oss och vi kan säga att SEB, 

Nordea och Sparbanken Rekarne har visat stort intresse genom att ta en aktiv del i den här 

studien. Enligt den nedanstående tabellen kan vi säga att dem här bankerna har ett bra 

samarbete med andra intressenter än kunder, aktieägarna och medarbetare. Handelsbanken har 

inte visat intresse. Handelsbanken lägger stor fokus på kunder, medarbetare och aktieägarna 

vilket inte är tillräkligt.  

 

Tabell 5: Översikt över svarsfrekvens 

 Planerade intervjuer och 

enkäter 

Genomförda intervjuer 

och enkäter 

Svarsfrekvens 

SEB 3 (2 lokala kontorschefer 

och bankens ansvarig på 

CSR-frågor)  

 

2 (lokal kontorschef och 

CSR:s huvudansvarig) 

67 % 

Nordea 3 (2 lokala kontorschefer 

och bankens ansvarig på 

CSR-frågor) 

2 (kontorschefer) 67 % 

Handelsbanken 3 (2 lokala kontorschefer 

och bankens ansvarig på 

CSR-frågor) 

0 0 % 

Sparbanken Rekarne 1 (Huvudansvarig) 1 100 % 

 

6.1.2 Indikatorer och principer 

Det finns tydlig koppling mellan FN:s Global Compact Kod och Global Reporting Initiative, 

GRI:s ramverk på det sätt att den först nämnt föreslår GRI:s ramverk som ett verktyg för att 

rapportera förbättringarna (Communicating On Progress, COP ). (Fondation for the Global 

Compact 4, 2009). 
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Indikatorer hjälper banker att mätta prestanda och jämföra och analysera faktorer som kan 

ligga bakom variationer mellan olika perioder. Indikatorer kan hjälpa också att sätta mål för 

framtiden. I den här studien har vi tagit hänsyn till principer från FN:s Global Compact Kod 

och indikatorer från Global Reporting Initiative, GRI:s ramverk. 

 

SEB, Nordea och Handelsbanken  har undertecknat FN:s Global Compact Kod vilket gör 

bankerna skyldiga att respektera principer som lyfts fram i koden. Enligt koden är bankerna 

också skyldiga att publicera en hållbarhetsredovisningsrapport som visar förbättringar och 

framsteg inom CSR-arbete. (Fondation for the Global Compact 3, 2009)  SEB och Nordea  

har undertecknat FN:S Global Compact Kod i 2005 respektive 2002 och rapporterar den 

kallas ”Communicating On Progress” enligt GRI:s ramverk, medan Handelsbanken som 

undertecknat samma instrument i 2009 inte har börjat rapportera. Förhoppningsvis kommer 

första rapporten under 2010. 

 

SEB visar bra förbättringar för nyckeltal gällande olika åtagande: etiska åtagande, åtagande 

gentemot kunderna, åtagande gentemot medarbetarna, åtagande gentemot aktieägarna, 

miljöåtagande och sociala åtagande. När man tittar på hållbarhetsrapport 2008 ser man att det 

finns viktiga förbättringar i jämförelse mellan år 2006 och 2008. Alla åtagande visar en 

positiv tendens. (SEB, 2009) 

 

Nordea rapporterar ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer som visar i CSR-

rapport 2009 förbättringarna gällande ovanstående indikatorer. (Nordea, 2010) 

Däremot har Sparbanken Rekarne ingen rapportering av olika indikatorer för att mäta 

prestanda mellan olika perioder. Enligt Sparbanken Rekarnes affärsutvecklingschef har inte 

banken funderat på att rapportera indikatorer eftersom banken är en lokal bank och lägger 

fokus på projekt som gäller lokala samhällen där banken verkar. Det finns ändå en 

målsättning som banken strävar efter beträffande miljöfrågor.  

6.1.3 Den etiska aspekten 

SEB, Nordea, Handelsbanken och Sparbanken Rekarne har etiska riktlinjer som bankerna 

följer efter i de dagliga verksamheterna. Genom att följa olika etiska riktlinjer 

överensstämmer bankernas agerande med Moir som hävdar att CSR:s perspektiv gör då 

företagen skyldiga att agera etiskt gentemot kunder, anställda, leverantörer, stater, samhälle, 

etc.…(Moir, 2001). Viktiga säkerhetsfrågor kan kopplas också till etiska aspekter när det 

gäller penningtvätt, finansiering av terrorism, ekonomiska brottligheter, barnsexköp… och 

bankerna jobbar hårt för att bekämpa och förebygga de här frågorna. Genom att agera på det 

sättet visar bankerna att företagsetik är viktig i affärer vilket bidrar till ett etiskt och riktigt 

agerande i verksamheten. 

6.2 Implementeringen av csr-arbete på lokal nivå 

 

Nedan presenteras implementeringen av CSR-arbete bank efter bank så att läsaren ska få 

tydlig uppfattningen av hur varje bank implementerar koncernövergripande CSR-arbete på 
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lokal nivå. Vi kommer att jämföra vad som skrivs i rapporter och vad som sagts av 

respondenterna. 

6.2.1 SEB 

Kontorscheferna implementerar CSR-arbete på lokal nivå genom att följa centrala riktlinjerna 

och direktiv, bankens värderingar. I rapporten skriver man att varje chef är ansvarig att 

implementera och genomföra CSR-arbete där han eller hon verkar. När vi pratade med 

kontorschefen i Strängnäs/Mariefried hade vi fått den uppfattningen att hon var ansvarig och 

följer vad som huvudkontorets plan och strategier säger och genomförar dem lokalt, vilket 

helt stämmer med det som sagts av hållbarhetschefen inom banken. Kreditprocessen till 

exempel är en viktig del där CSR-aspekter är integrerade och det gäller direktiv som ingår i 

centralla riktlinjer i SEB-koncernen. 

6.2.2 Nordea 

Varje bankkontorschef implementerar riktlinjer och bankens värderingar på lokal nivå. Den 

här aspekten av implementeringen stämmer med vad som skrivs i rapporten. Enligt rapporten 

är varje chef ansvarig att genomföra CSR-arbete på sitt område. Det finns ändå olika aspekter 

gällande kreditpolitik som kontorscheferna inte kunde förklara trots att den är en viktig del av 

interna instrument som skulle implementeras i kreditprocessen . Det gäller modellerna ERAT 

(Environmental Risk Assessment Tool) och SPRAT(Social and Political Risk Assessment 

Tool) som är viktiga verktyg gällande företagskunder. Kontorscheferna ansåg att de inte var 

insatta i dem här modellerna. Vi förstår att kontorschef i Strängnäs/Mariefried inte kunde 

förklara implementeringen av modellerna i verksamheten därför att kontoret är ett 

privatkontor men det är inte fallet med Eskilstuna som är båda Privat och företagskontor. 

Förklaringen till det kan vara att beloppsgräns för tillämpningen och användningen av ERAT 

och SPRAT som är 500 000 kr respektive 5 000 000 kr inte kunde gälla för företagskunder i 

Eskilstuna. I alla fall borde kontorschefen förklara det om det skulle vara situationen.  

6.2.3 Handelsbanken 

Alla kontorschefer som kontaktades för att besvara på frågorna hänvisade till 

Informationsavdelning efter att ha läst frågorna. Enligt dem är informationsavdelningen som 

kan ge information om allt trots att vi fick förklara att syftet med uppsatsen gällde mest den 

lokala nivån. Därmed kan vi säga att vi har det svårt att bedöma någon  implementeringen av 

CSR-arbete på lokal nivå. På Handelsbanken hemsida förklarar banken att varje chef har 

ansvar att implementera CSR-arbete vilket inte stämmer med de lokala chefernas agerande.  

6.2.4 Sparbanken Rekarne 

Trots att Sparbanken Rekarne är ett intressebolag till Swedbank har banken sin egen strategi 

och egna riktlinjer gällande utvecklingsfrågor och miljöarbete. Affärsutvecklingschefen har 

den dagliga uppgiften att se efter att miljöpolicy följs av medarbetare i banken. Bankens 

ledningsgrupp har möte varje vecka för att sätta mål och utvärdera projekt som banken driver 

gällande utvecklingsfrågor.  



36 

 

6.3. Effekter av CSR-arbete på lokal nivå 

 

Vi har mätt effekter av CSR-arbete på lokal nivå genom olika samhällsprojekt och 

sponsringar som bankerna driver på lokal nivå. 

 

SEB presenterar i hållbarhetsrapporten olika projekt som banken driver i form av sponsring 

eller samhällsprojekt. Vi märkte att respondenterna mest pratade om de projekt som drivs 

centralt och lyfte fram det faktum att lokala kontor inte har en tillräklig 

marknadsföringsbudget för att driva projekt lokalt. SEB:s hållbarhetschefen hävdade att de 

lokala kontorscheferna har möjlighet att driva lokala projekt trots att de säger att de inte har 

en budget för det. Anledningen till det kan vara att, enligt kontorschefen i 

Strängnäs/Mariefried, kontoret inte är stort vilket begränsar möjlighet till stor 

marknadsföringsbudget. Vi kan säga att banken sponsrar ett ungdomsprojekt i Strängnäs ändå 

med begränsad budget.  

 

Vi kan hävda att SEB:s samhällsprojekt - och sponsringar sker på central nivå trots det finns 

ett begränsat antal som kan sker på lokal nivå. 

 

Enligt Nordeas kontorschefer bidrar banken med projekt och sponsringar på lokal nivå så att 

banken blir en lokal aktör där den verkar. Vi kan säga att de inte kunde visa konkreta exempel 

på projekt, sponsringar och bidrag till kommuner som lokala bankkontoren i Strängnäs och 

Eskilstuna bidrar med för det lokala samhällets skull.  

 

Handelsbanken har olika samarbete med till exempel ECPAT men vi inte kan hävda att det 

finns en del som drivs lokalt därför att vi fick ingen möjlighet att ta tag på lokala 

kontorschefer. Vi vet även att Handelsbanken har beviljat fristående forskningsstiftelser 146 

anslag på totalt 137 mnkr. Men vi kan inte säga vilken andel gäller lokala kontor på grung av 

samma anledning som ovan. 

Däremot har Sparbanken Rekarne, som en lokal bank, viktiga projekt som bidrar till 

utvecklingen på de områdena där banken verkar. Projekt gäller näringslivet, utbildning och 

forskning, kultur och föreningsliv och som huvudsakligen sker genom bankens stiftelse i 

Eskilstunas och Strängnäs kommuner. Vi kan säga att effekter av bankens CSR-arbete är 

riktiga i dem två kommuner.  
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7. Slutsatser 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur stora bankers CSR-arbete implementeras 

på lokal nivå. Vi har gjort detta genom att jämföra hur dessa banker beskriver bankens CSR-

policy i officiella dokument med hur CSR-ansvariga på lokal nivå beskriver sitt arbete med 

CSR-frågor.. Inledningsvis formulerade vi två forskningfrågor. Den första var:  

 

1. Hur  koncernövergripande policies inom CSR-området implementerats på lokal nivå 

och leder till ökat socialt ansvar lokalt? 

 

Vi kom fram till att koncernövergripande policies inom CSR-området implementeras på lokal 

nivå i form av de riktlinjer, direktiv och värderingar som lokala kontorschefer tillämpar i sin 

dagliga verksamheter. Vi har observerat att de intervjuade lokala kontorscheferna inte har 

egna strategier eller initiativ gällande bland annat CSR-området utan de följer punkt för punkt 

de centrala riktlinjer och strategier som huvukontoret utfärdat. En del CSR-aspekter 

implementeras genom kreditpolitik och kreditprocessen. Genom att implementera policies 

som bygger på olika internationella, nationella och interna instrument vilka syftar till att 

främja socialt ansvar ökar bankerna möjligheterna att agera på det sätt som bidrar till 

samhällsengagemang och sociala ansvar lokalt. 

 

Vi har också märkt att det föreligger vissa brister gällande implementeringen av olika begrepp 

såsom ERAT och SPRAT (Nordea) och det är svårt att säga huruvida Handelsbanken har 

någon implementering fast kontorscheferna hänvisade till informationsavdelningen för att 

besvara på frågorna.   

 

Vår andra forskningsfråga var: 

 

2. Vilka effekter har bankernas CSR-arbete fått på lokal nivå? 

 

Vi kom fram till att effekterna kan observeras i form av samhällsprojekt och sponsringar som 

bidrar till lokal utveckling på de platser där bankerna verkar. Detta är mycket tydligt vad 

gäller Sparbanken Rekarne som mycket aktivt sponsrar samhällsprojekt inom sitt 

verksamhetsområde.  

 

SEB:s CSR-arbete har däremot ett begränsat genomslag lokalt på grund av en begränsad 

marknadsföringsbudget på lokal nivå. Det har också varit svårt för oss att hitta tydliga effekter 

av Nordeas CSR-arbete fast Nordeas kontorschefer inte kunde visa konkreta projekt på lokal 

nivå. Effekterna av Handelsbankens CSR-arbete har vi inte lyckats bedöma. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående observationer kan vi formulera följande 

rekommendationer. Vi måste betona att rekommendationerna gäller de undersökta områden 

eftersom vi inte kan generalisera på grund av ett begränsat underlag. 
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Vi rekommenderar att SEB: 

- Fortsätter respektera de internationella åtagande genom en tydlig implementering av 

dem på lokal nivå så att det ökar socialt ansvar lokalt. Vi tycker att kontorschefen i 

Strängsnäs har visat kunskap och kompetens gällande den här biten. Vi säger ändå att 

banken måste satsa på kompetensutvecklingen inom CSR-området så att 

kontorscheferna blir en stark del av CSR-arbete på lokal nivå. 

 

- Decentraliserar några projekt genom att öka marknadsförings budget på lokal nivå så 

att CSR-arbete blir synligt och bidrar konkret till utvecklingen på lokal nivå. 

 

Vi rekommanderar att Nordea: 

 

- Satsa på kompetensutvecklingen för medarbetare speciellt för chefer så att dem kan 

vara en hel del av CSR-arbetet. 

 

- Bli synlig på lokal nivå genom konkreta lokala samhällsprojekt 

 

- Fortsätta att respektera dem internationella åtagande som visar ett starkt 

samhällengagemang för banken. 

 

Vi rekommanderar att Handelsbanken: 

 

- Förbättrar kommunikationen med alla intressenter utöver kunder, medarbetare och 

aktieägarna. 

 

- Satsar på kompetensutveckling för medarbetare speciellt kontorscheferna inom CSR-

området. 

 

- Blir synlig på lokal nivå genom lokala samhällsprojekt. 

 

- Rapporterar förbättringar av indikatorer  

 

Vi rekommanderar att Sparbanken Rekarne: 

 

- Fortsätter att vara en riktig positiv kraft i Eskilstuna och i Strängnäs genom  sitt 

synligt CSR-arbete. 

 

- Systematiserar CSR-arbete genom att mätta indikatorer vilket underlättar jämförelse 

mellan olika perioder. 
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Förslag till vidare studie 

 

Vi har undersökt implementeringen av koncernövergripande CSR-policier i ett mycket 

begränsat antal lokalkontor. Detta gör det svårt att generalisera resulteten då varje bankkontor 

har sina egna förutsättningar och problem. En bredare studie, omfattande ett betydligt större 

antal lokalkontor, skulle kunna verifiera i vad mån våra observationer äger allmängiltighet. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor (enkät) för Nordea 

Baklgrund 

 

1. Kan ni berätta om Er själv; namn, bakgrund, erfarenhet och uppgifter inom banken. 

CSR-strategi 

2. Hur bankens CSR-strategi ser ut? 

3. Vad gör ni för att uppnå CSR- strategin på lokal nivå? Vilka miljömässiga, 

ekonomiska och sociala effekter av bankens CSR-strategi tror ni att bankens 

intressenter upplever, och hur tror ni att de upplever dessa effekter?  

 

CSR-implementering 

 

4. Hur implementerar ni CSR- arbete i era dagliga uppgifter i 

Eskilstuna/Västerås/Strängnäs ? Om ni inte implementerar det, varför? Planerar ni 

göra det i framtiden? 

 

5. Vilken är anledningen till att ni integrerar CSR-arbete i verksamheten på detta sätt? 

 

6. Vilka är era intressenter och hur jobbar ni med dem lokalt? 

7. Hur jobbar ni med Environment Risk Assessment Tool (ERAT) och Social and 

Political Risk Assessment Tool (SPRAT) på lokal nivå? Har ni använt de här 

modellerna i Eskilstuna/ och hur har ni mätt effekter? 

 

8. Hur implementerar ni FN:s  Global Compact och Global Reporting Initiative, GRI-

riktlinjer på lokal nivå? 

 

Samhällsprojekt, sponsring,… 

 

9. Har ni samhällsprojekt som ni finansierar? Det kan vara kommunala projekt, stöd till 

frivilligorganisationer eller föreningar i Eskilstuna. Tror ni att sådant stöd påverkar 

samhället i Eskilstuna? Vad vill ni göra i framtiden? 

 

 

10. Vilka nackdelar respektive fördelar är förknippade med att publicera en CSR-rapport? 

Hur utvärderar ni idag ert CSR-arbete? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor(enkät) för SEB 

Bakgrund 

 

1. Kan ni berätta om Er själv; namn, bakgrund, erfarenhet och uppgifter inom banken. 

 

CSR-Strategi 

2. Hur ser bankens CSR-strategi ut? 

3. Vad gör ni för att uppnå CSR- strategin på lokal nivå? Vilka miljömässiga, 

ekonomiska och sociala effekter av bankens CSR-strategi tror ni att bankens 

intressenter upplever, och hur tror ni att de upplever dessa effekter?  

CSR_Implementering 

 

4. Hur implementerar ni CSR- arbete i era dagliga uppgifter i 

Eskilstuna/Västerås/Strängnäs (gäller stället där Ni verkar). Om ni inte gör det, varför? 

Planerar ni göra det i framtiden? 

 

5. Vilken är anledningen till att ni integrerar CSR-arbete i verksamheten på detta sätt? 

 

6. Vilka är era intressenter och hur jobbar ni med dem lokalt? 

 

7. Hur implementerar ni FN:s  Global Compact och Global Reporting Initiative, GRI-

riktlinjer på lokal nivå? 

 

Effekter 

 

8. Har ni samhällsprojekt som ni finansierar? Det kan vara kommunala projekt, stöd till 

frivilligorganisationer eller föreningar i Eskilstuna/Västerås/Strängnäs. Tror ni att 

sådant stöd påverkar samhället i Strängnäs? Vad vill ni göra i framtiden? 

 

9. Vilka nackdelar respektive fördelar är förknippade med att publicera en CSR-rapport? 

 

10. Hur utvärderar ni idag ert CSR-arbete? 

 

 

Tack för medverkan. 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor(enkät) till Handelsbanken 

 

Bakgrund 

 

1. Kan ni berätta om Er själv; namn, bakgrund, erfarenhet och uppgifter inom banken? 

CSR-strategi 

 

2. Kan ni berätta om bankens CSR strategi?  Vad bygger strategin på? Har ni lokala 

strategier inom området?  

 

3. Hur tillämpar banken CSR- strategin i sin dagliga verksamhet? Om ni inte gör det, 

varför? Planerar ni implementera dem i framtiden?  

 

CSR-implementering 

4. Under år 2009 har Handelsbanken undertecknat FN:s frivilliga initiativ Global 

Compact.  Hur jobbar ni konkret med FN:s Global Compact på lokal nivå? 

 

5. Vilka är era intressenter på lokal nivå och hur jobbar ni med dem? 

 

Samhällsprojekt, sponsring, effekter,…. 

 

6. Har ni samhällsprojekt som ni finansierar? Det kan vara kommunala projekt, stöd till 

frivilligorganisationer eller föreningar i Eskilstuna/Västerås/Strängnäs (gäller stället 

där ni verkar. Vilka positiva effekter förväntar ni er av sådant stöd? Vad vill ni göra i 

framtiden? 

 

7. Vilka effekter (miljömässiga, sociala respektive ekonomiska effekter) på lokal nivå av 

bankens CSR-strategi förväntar ni er? 

 

8.  Hur mäter ni CSR-effekter? 

 

9. Varför har ni som en av de ledande bankerna inte någon 

hållbarhetsredovisningsrapport? Planerar ni att publicera en sådan i en framtid? 

 

10.  Hur utvärderar ni idag ert CSR-arbete? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor för Sparbanken Rekarne 

 

1. Kan ni berätta om Er själv; namn, bakgrund, erfarenhet och uppgifter inom banken 

2. Hur ser bankens CSR-strategi ut? Följer ni samma strategier som Swedbank eller har 

ni en egen CSR-strategi? 

3. Hur implementerar ni CSR- arbete i era dagliga verksamheter? 

4. Kan ni berätta om miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna som ni upplever 

tack vare CSR- arbetet och hur ni mäter dessa effekter.  

5.  Har ni samhällsprojekt som ni finansierar i Eskilstuna? Det kan vara kommunala 

projekt, stöd till frivilligorganisationer eller föreningar. Tror ni att sådant stöd 

påverkar samhället i Eskilstuna? Vad vill ni göra i framtiden? 

6. Kan ni berätta om bankens miljöpolicy? Hur implementerar ni den i de dagliga 

uppgifterna? 

7. Ni har fyra viktiga produkter och tjänster som ni erbjuder, vilka är relaterade till 

miljön: miljöbillån, energilån, världsnaturkort samt etik- och miljöfonder? Hur ser 

dessa produkter ut idag? Är ni nöjda med att ha valt att införa dem? Vilka effekter 

(positiva och negativa) upplever ni tack vare deras införande inom banken? Påverkar 

de samhället i Eskilstuna till exempel?  

8. Finns det anledning till att ni inte pratar om CSR i er årsredovisningsrapport från 

2009? Funderar ni på att en dag publicera en CSR-rapport som är oberoende av er 

årsredovisning?   

9. Hur utvärderar ni idag ert CSR-arbete? 
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Bilaga 5 

Enkätfrågor för Bankernas CSR-huvudkontorets ansvariga 

 

1. Kan ni berätta om Er själv; namn, bakgrund, erfarenhet och uppgifter inom banken 

 

2. Hur bankens CSR-strategi ser ut? 

 

3. Hur CSR-arbetet implementeras på lokala bankkontor? 

 

4. Vilket samarbete finns mellan huvudkontorets ansvarig av CSR-frågor och lokala 

bankkontor gällande samhällsprojekt och sponsring( CSR-projekt). Finns det projekt 

som kan drivas på lokal nivå?  

. 

5. Vilka nackdelar respektive fördelar är förknippade med att publicera en CSR-rapport? 

Hur utvärderar ni idag ert CSR-arbete?  

 

6. Vilken anledningen till att Ni integrerar CSR-frågor i versamheten? 

 

 

 


