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Sammanfattning 

Etiskt beteende inom företag är ett ämne som har kommit att få stor fokus. Det finns parter 
som anser att det inte är företagens uppgift att arbeta för ett bättre samhälle samtidigt som 
andra anser att företagen bör använda sin makt i samhället på ett sådant sätt att de har en 
positiv inverkan på samhällets välfärd såväl som på miljön. Efter skandaler inom 
organisationer har de flesta företag insett att etiskt beteende är viktigt för företagets rykte och 
framgång. Syftet med denna studie är att undersöka försäkringsbolags och bankers etiska 
beteende samt hur väl de når ut med detta budskap till sina kunder. 

Studien består av en enkätstudie kring konsumentbeteende, företagsinformation från 
försäkringsbolagens samt bankernas hemsidor och slutligen intervjuer med anställda inom 
denna typ av företag. Studien består av både kvantitativ såväl som kvalitativ forskning. Detta 
för att stärka studiens generaliserbarhet samt för att få en djupare förståelse för ämnet. 

Från studien framkom att en stor del av respondenterna anser att försäkringsbolags och 
bankers etiska beteende är ett ämne som är viktigt. Då vi bad respondenterna att definiera etik 
kunde vi konstatera att de var relativt överens om att det handlar till stor del om att handla i 
linje med samhällets riktlinjer angående faktorer som uppfattas som rätt eller fel. Genom 
studien framkom att även om respondenterna ser etiskt beteende som något viktigt hade de 
flesta respondenterna inte tagit del av denna typ av information mer än till en viss del. 
Slutligen kan vi genom studien konstatera att försäkringsbolag och banker oftast inte ändrar 
sitt beteende förrän de blir tvingade, exempelvis genom lagar och förordningar samt genom 
påverkan från konsumenter.  

Från studien kan vi dra slutsatsen att även om etiskt beteende inte är den mest inflytelserika 
faktorn vid val av försäkringsbolag och banker kan vi ändå konstatera att etiskt beteende har 
en signifikant effekt på konsumenters köpbeteende. Studien visar även att respondenterna inte 
anser att företag har det yttersta ansvaret för samhällets välfärd och för miljön. De ansåg dock 
att företagen har en viktig del i detta och de kan tänka sig att genom sina köpbeteenden belöna 
försäkringsbolag och banker som arbetar etiskt. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Företags tillämpning av ett etiskt korrekt beteende är något som har blivit ett väldiskuterat 
ämne med stort fokus. Det finns parter som anser att det inte är företagens ansvar att arbeta 
för ett bättre samhälle samtidigt som andra anser att detta är en angelägen uppgift som bör 
falla delvis på företagen. Efter stora skandaler inom organisationer har även företagen insett 
att ett etiskt beteende är viktigt för företagets rykte och framgång.  (Longenecker m fl., 2006) 

Bland de första att forska i ämnet var Tybout och Zaltman  (1974). Dessa uppmärksammade i 
ett tidigt stadium att etiska frågor höll på att bli allt mer relevanta inom marknadsföring. Vid 
den tidpunkten fanns inga tydliga riktlinjer för hur marknadsförare skulle gå till väga för att 
sammanbinda marknadsföring och etik. Även den litteratur som skrivits om marknadsföring 
saknade den etiska delen. I deras artikel konstaterade Tybout och Zaltman  (1974) att en 
förståelse för etiska frågor inom marknadsföring är grundläggande för att få fram 
forskningsresultat med kvalitet.  (Tybout och Zaltman, 1974) 

Sedan bland andra Tybout och Zaltman  (1974) uppmärksammade vikten av etiskt arbete har 
utvecklingen och forskningen kring ämnet gått framåt. Numera är ett stort antal företag 
angelägna om ”corporate social responsibility” samt etik inom företaget (Creyer, 1997).  
Många företag sporrar sina anställda till att arbeta etiskt och till att använda ett etiskt tankesätt 
i beslutsprocessen. Skolningsprogram för att lära de anställda hur de bör hantera etiska frågor 
på ett fördelaktigt sätt blir även det allt mer förekommande.  (Creyer, 1997) 

Enligt Creyer  (1997) är ett etiskt beteende från företag inget som skall tillämpas för att det är 
ett måste, utan för att det är det enda rätta. Ett företags inställning till etiskt handlande kan 
även ha ett stort inflytande på konsumenternas val. Konsumenter blir allt mer medvetna och 
ställer högre krav på företagens produkter och tjänster.  (Creyer, 1997) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Kunder förväntar sig kvalitet för pengarna, men i dagens läge då globalisering är en del av 
vardagen, förväntar kunderna även att den produkt/tjänst de förvärvar inte har orsakat en 
annan individ eller miljön något lidande.  (McMurty, 2002; Sørensen, 2002 i Svensson och 
Wood, 2007) 

Det är intressant att diskutera hur banker och försäkringsbolag arbetar med etiska frågor ur 
flera perspektiv. För det första har dessa två typer av bolag både stora resurser samt en stor 
möjlighet att påverka samhället och har genom etiska handlingar möjligheten att förbättra 
samhället. För det andra har de allra flesta någon form av koppling till en bank eller ett 
försäkringsbolag. Båda dessa bolagsformer jobbar i stor utsträckning med liknande uppgifter, 
såsom fonder och placeringar.  

Det är dock fortfarande så att banker/försäkringsbolag är vinstdrivande bolagsformer som 
sätter vinst i första hand (Renneboog et al., 2007). E24.se publicerade 2006 en artikel som tog 
upp att en stor del av svenska företag fortfarande har en lång väg att gå innan de arbetar 
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fullständigt efter etiska riktlinjer  (e24.se). Det har visat sig i tidigare studier att tjänsteföretag 
bör jobba hårt för att skapa relationer med sina kunder då det de erbjuder är ogripbart  
(Webster, 1992 i Sin och Tse, 2000). Det är viktigt för företag att skräddarsy erbjudanden som 
efterfrågas på marknaden. (Treacy och Wiersema, 1993 i Sin och Tse, 2000)  

Med detta i åtanke är det inte enbart viktigt för företag att jobba på ett etiskt korrekt sätt, utan 
även att förmedla detta till dess kunder. För att detta ska vara framgångsrikt bör företagen 
diskutera hur de vill att konsumenter uppfattar deras verksamhet samt produkter och tjänster. 
Företaget bör sedan arbeta på ett sätt som lever upp till detta.  

 
1.3 Problemformulering 
Hur uppfattas försäkringsbolag och banker av samhället och hur kan deras etiska arbete 
förmedlas till kunder? 

 
1.4 Syfte 
Att undersöka försäkringsbolags och bankers etiska arbete samt hur väl de når ut med detta 
budskap till sina kunder.   

– Hur uppfattar konsumenter försäkringsbolag och bankers etiska arbete och hur högt 
värderas etiska faktorer? 

– Hur uppfattar anställda inom försäkringsbolag och banker kundernas syn kring frågor 
gällande etik samt hur de själva ser på försäkringsbolags och bankers etiska ansvar? 

– Vilka likheter och skillnader finns mellan studiens resultat och befintliga teorier?  

 
1.5 Begreppsförklaringar 
Farsor och morsor på stan – är en förening med frivilliga över 25 år som vandrar i Stockholm 
city och andra delar inom tullarna där ungdomar träffas. Medlemmar inom föreningen vandrar 
alltid minst två och två. Tanken med föreningen är att hjälpa ungdomar från att råka illa ut 
eller att hjälpa dem som redan har råkat ut för något. Ett exempel kan vara att ringa efter 
Ungdomsjouren, Socialtjänstens uppsökande verksamhet i city, om de träffar en ung person 
som har fått i sig för mycket alkohol.  (farsormorsor.se) 

Etiska fonder – Etiska nämnden för fondmarknadsföring anser att, för att en fond ska få 
betecknas som etisk får inte mer än 10 % av omsättningen vara från en verksamhet som inte 
accepteras av fonden. Det anses som god sed att företaget har tydlig information kring etiska 
värderingar eller liknande som placeringsideologin utgår från. Även hur företaget har tänk att 
uppfylla dessa ambitioner ska redovisas. Det ses också som god sed att företaget informerar 
kunden om dessa ambitioner faktiskt har uppfyllts samt om de inte har uppfyllts samt vilka 
åtgärder som tas för att motverka detta. Olika fondbolag kan ha olika etiska perspektiv och det 
är med upp till dem att redovisa för vilka kriterier fondens placeringar väljs utifrån. Det går 
inte att tillämpa någon nolltolerans men däremot bör en övre gräns finnas som anger hur stor 
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del av fondens placeringar som får komma från verksamhet som inte anses lämpliga.  
(konsumentverket.se)  

ISO 14001- Är ett verktyg som hjälper företag och organisationer att identifiera samt 
kontrollera den påverkan som företagets verksamhet har på miljön. Det hjälper även till att 
kontinuerligt förbättra företagets miljöarbete. ISO 14001 är även en hjälp när det gäller 
implementering samt att utforma miljömål samt att undersöka om dessa mål faktiskt har 
uppnåtts. (iso.org) 
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2. Teori 

2.1 Etik 

2.1.1 Bakgrund 
Tidigare undersökningar har påvisat vikten av etiskt ledarskap, bland annat för att stärka ett 
företags vitalitet men också för att företaget ska vara konkurrenskraftigt gentemot andra 
företag inom samma bransch. Ett problem som har uppstått är dock att begreppet etik har 
använts för lättvindigt, det har använts i alla typer av sammanhang som ett svar på de flesta 
problem. Ordet etik har därför till viss del förlorat sin kraft. Trots detta är det ändå generellt 
ansett att etik är en viktig grund då det gäller ledarskap.  (Baccarani, 2008)  

I artikeln ”What does ethical behaviour mean in management activities?” skriven av Claudio 
Baccarani  (2008), försöker författaren svara på tre grundfrågor; 

• Vad är den egentliga betydelsen av etik i ledarskapsaktiviteter? 
• Hur kan ledare genom ett konkret verktyg tillämpa detta? 
• Vad är det för typ av strategisk profil som ska uppnås genom att sträva efter 

organisatorisk utmärkthet/ briljans? (Baccarani, 2008) 
 
Etik var ursprungligen ett begrepp som var nära kopplat till det samhälle eller den grupp av 
människor vilken en individ var en del av. Traditioner och beteenden är präglade av olika 
typer av vanor, vanor som är kopplade till; tanke, hjärta samt handling.  (Dahlgaard-Park och 
Dahlgaard i Baccarani, 2008) Det är alltså de erkända värderingar hos en specifik grupp 
individer som avgör vad som är etiskt eller oetiskt. Det som dock avviker från detta är att det 
finns vissa grundidéer vilka beskriver rätt eller fel. Dessa är nödvändiga för att inte bara 
gynna den lokala gruppen med individer utan för att ta i akt den generella allmänna rätten.  
(Baccarani, 2008) Begreppet etik anses vara en gräns vilken inte går att förhandla om, det är 
något som måste upprätthållas  (Martini i Baccarani, 2008). Etik kan ses som ett verktyg för 
vad som ska uppfattas som accepterat beteende och inte  (Baccarani, 2008). 

Det som dock är viktigt att fastställa är att etik är något som är under konstant förändring, etik 
ändras med tiden eftersom kulturer och övertygelser förändras. Detta skapar problem då 
individer av olika kultur och övertygelser diskuterar kring frågor vilka inkluderar etik.  
(Baccarani, 2008) 

Baccarani  (2008) skriver att etik är ”a wish, a search, a hope and an adventure of the spirit”. 
Utifrån detta har Baccarani  (2008) redovisat tre olika objektiv; omsorg för sig själv, omsorg 
för andra, samt omsorg för den organisation där individen är verksam.  (Baccarani, 2008) 

 
2.1.2 Vinst kontra etik 
Etisk konsumtion har utan tvekan flertalet starka fördelar, fast allt kan inte ses som positivt. I 
en bok skriven av Crane och Matten (2007) diskuteras de negativa sidorna av etisk 
konsumtion. Författarna försvarar detta med att konsumenter kan ha problem med att påverka 
politiska och sociala beslut och då kan konsumenter få sina röster hörda genom sina 
konsumtionsmönster. I detta anseende är konsumtion något positivt, fast det finns även 
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negativa effekter. Författarna diskuterar även kring det faktum att företag har finansiell vinst 
som huvudmotiv, inte ett moraliskt beteende. Företagen kommer att följa vad som förväntas 
av intressenterna. Om konsumenterna inte har råd eller är villiga att betala en extra summa för 
etiska produkter skulle företagen med stor sannolikhet anse att de inte behöver erbjuda etiska 
produkter längre.  (Crane och Matten, 2007) 

Det finns dock vissa förespråkare som anser att vinst i dagens läge inte är allt för företagen. 
Vinst är viktigt, men det är även ett etiskt korrekt beteende. Kunder och samhället i helhet är 
medvetna om hur företagen påverkar samhället med sina handlingar och även med sina icke-
handlingar.  (Svensson och Wood, 2007) 

 
2.2 Konsumentbeteenden  
Kotler m fl. (2005) redogör för en modell kring konsumentbeteende. Denna modell visar att 
konsumentbeteende är uppdelat i tre delar;  (Kotler m.fl., 2005) 

1.  Första delen fokuserar på stimulans, dels stimulans som kommer av marknadsföring 
och dels annan stimulans. Stimulans som kommer av marknadsföring inkluderar; 
produkt, pris, plats, marknadsföring. Annan stimulans inkluderar; ekonomiska, 
tekniska, politiska, samt kulturella faktorer. 

2. Den andra delen fokuserar på ”konsumentens svarta låda”. Denna inkluderar 
konsumentens karaktärsdrag såväl som konsumentens beslutsprocess. 

3. Den tredje och sista delen fokuserar på konsumentens gensvar. Denna inkluderar val 
av; produkt, märke, återförsäljare, vilken tidpunkt inköpet sker och storlek på inköp. 

 
2.2.1 Faktorer som påverkar konsumentbeteenden 
Det finns vissa karaktärsdrag som påverkar konsumentbeteende.  Dessa karaktärsdrag kan 
vara svåra för personer som jobbar med marknadsföring att påverka då de ofta är en del av 
kundernas värderingar. Det är dock av största vikt att marknadsförare som vill förstå 
konsumentbeteende tar dessa faktorer i beaktande.  (Kotler m.fl. 2005)  

Följande punkter är hämtade från Kotler m fl.  (2005); 

1. Kulturella faktorer 

Kultur är den del av oss som påverkar vårt behov och beteende i störst utsträckning och 
något vi får med oss genom vår uppväxt. Därmed är kultur en del av de värderingar en 
individ har. Eftersom det är en svår uppgift att ändra värderingar bör andra metoder 
användas.  En metod använd av marknadsförare är att skapa nya behov hos kunder; t.ex. 
hälsosam mat eller ekologiska produkter.  

Marknadsförare bör även beakta subkulturer (subkulturer är en grupp som hör ihop på 
grund av en gemensam nämnare såsom religion, nationalitet, geografiskt område m.m.). 
Det är ett välanvänt knep att rikta sig rakt mot dessa subkulturer inom marknadsföring.  
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En sista del av kultur som är viktig inom marknadsföring är social klass. Personer inom 
samma sociala klass delar i stor utsträckning samma värderingar, intressen och beteenden.  

2. Sociala faktorer  

Personer tillhör olika grupper, såsom familj, kompiskretsar, arbetskamrater och så vidare. 
Dessa grupper influerar konsumentbeteende genom interaktion gruppmedlemmarna.  

Den familj en person växer upp i bidrar en stor del till de värderingar denne kommer att ha 
som vuxen. Även den familj som personen själv har i form av make/maka och barn 
påverkar köpbeteendet, men då på en mer vardaglig nivå. Konsumentbeteendet påverkas 
även av den roll konsumenten har i den grupp denne tillhör. 

3. Personliga faktorer 

Personliga faktorer såsom ålder, ekonomisk situation och yrke är även de faktorer som 
påverkar konsumentbeteendet. Smak och stil ändrar hos personer i samma takt som åldern 
stiger. Olika kundgrupper har olika inkomst och olika ekonomiska möjligheter vilket bör 
uppmärksammas av marknadsförare beroende på vad dessa försöker sälja. Även 
kundernas livsstil samt personlighet och självuppfattning påverkar. 

4. Psykologiska faktorer 

Det finns, enligt forskning, fyra olika psykologiska faktorer som påverkar köpbeteendet 
hos konsumenter. Dessa är; motivation, uppfattning, lärande samt tro och attityd. 

 

2.2.2 Konsumentens beslutsprocess  
Bland det viktigaste av de faktorer som påverkar konsumenternas beslutsprocess är vad som 
skall beaktas. Bland annat påverkas konsumenten av hur överhängande beslutet är och om 
konsumenten fått i uppdrag att handla för någon annan.  (Lynch och Zauberman, 2007) 

 
2.2.3 Kundrelationer samt etisk övertygelse/övertalning 
Begreppet övertalning har under en lång period undvikits, framförallt i ”public relations-” 
litteratur. Begreppet övertalning har fått en negativ klang och används sällan, det är dock ett 
begrepp vilket förklarar vad som händer då företag vill sälja sina varor till konsumenten. 
Denna övertalning sker genom att; informera kunden om produkten, öka medvetenhet eller 
utbilda konsumenten, eller genom att påverka konsumentbeteenden. Störst del av övertalning 
sker när ett företag vill ändra konsumentbeteenden.  (Messina, 2007)  

 

2.3 ”Företag-organisation” 

2.3.1 Problemlösning samt beslutsfattande 
Bloisi (2003) redogör för de fem stegen samt dess delar i rationell problemlösningsprocess. 
Det första steget ligger i att få kännedom om problemet. I detta ingår att; etablera förtroende, 
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klargöra mål, utvärdera den nuvarande situationen samt att identifiera problem. Det andra 
steget är att definiera problemet. Detta görs genom att först analysera problemet och sedan att 
komma överens om de problem som behöver lösas. Efter detta steg är det dags för 
beslutsfattande. Vid ett beslutsfattande är det viktigt att; utforma kriterier kring 
beslutsfattande, utveckla alternativ för handling, utvärdera alternativ samt att besluta om ett 
upplägg. När beslutet sedan är fattat är det dags för implementering av handlingsplan. I detta 
steg ska fördelning av uppgifter samt ansvar ske. Ett schema för hur implementeringen ska 
genomföras ska utformas för att sedan aktivera handlingsplanen. I det sista steget är det 
viktigt att kriterier för framgång utformas. Det ska beslutas hur prestationer skall mätas samt 
hur resultaten bör kontrolleras. Till sist finns en korrigeringsfunktion som underlättar 
förbättringsprocessen. (Bloisi, 2003) 

Denna modell över hur en rationell problemlösningsprocess kan utformas visar att det är 
många delar som måste tas i beaktande. Denna modell är menad som en hjälp för att avlägsna 
barriärer som kan försvåra effektiv problemlösning.  (Bloisi, 2003) 

 

Etiskt beslutsfattande 

I en artikel skriven av Whittier m fl. (2006) skriver författarna att Jones (1991) föreslår hur en 
modell över etiskt beslutsfattande bör vara utformad i relation med den specifika frågan. 
Jones (1991) anser att en sådan modell bör utgå från sex olika faktorer; (Jones i Whittier m.fl. 
2006)  

1. Omfattning av konsekvenser 

2. Social samstämmighet/consensus 

3. Troliga effekter 

4. ”Effekt” 

5.  Närhet 

6. Anrikning/inriktning av effekt 

Definitionen av omfattning av konsekvenser är de totala fördelarna eller de totala skadorna 
som kommer av den specifika frågan. Social samstämmighet/consensus sägs vara den grad av 
samstämmighet som finns för att ett visst alternativ är gott eller ont. Troliga effekter refererar 
till huruvida en handling kommer att orsaka den skada eller effekt som var tänkt. Med 
”effekt” menas den tid mellan det att en handling utförs tills att de konsekvenser som kommer 
av det moraliska beslutet uppstår. Närhet hänvisar till den närhet den individ som utför den 
moraliska handlingen känner för/ med den individ som påverkas negativt/drar nytta av den 
moraliska handlingen. Anrikning/inriktning av effekt är den ”interna funktionen” av storleken 
av den grupp individer som påverkas av en specifik handling.  (Jones, i Whittier m fl., 2006) 

Singel m fl. (1998) utförde två studier kring etiskt beslutsfattande och deras resultat stödjer 
Jones  (1991) modell. (Singel m fl. i Whittier, 2006) 
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Jones  (1991) fortsätter att hävda att; den moraliska intensiteten varierar mellan specifika 
frågor, individer kan bedöma moralisk intensitet, samt slutligen att dessa bedömningar är så 
pass korrekta att det är möjligt för denne individ att utföra kritiska nyanseringar/bedömningar.  
(Jones, i Whittier m fl., 2006)  

Barlett (2003) har diskuterat flera olika sätt vilka han anser skulle förbättra existerande 
modeller över etiskt beslutsfattande. Han anser till exempel att det måste bli mer fokus på 
intentioner och övertygelser. Vidare anser han att den nuvarande litteraturen förbiser social 
kontext samt individuella faktorer. Barlett  (2003) vill att det ska läggas mer fokus på den 
faktiska beslutsprocessen och denne inkluderar även den kognition/uppfattningsförmåga som 
är en del i det etiska beslutsfattandet.  Avslutningsvis anser Barlett  (2003) att det ska vara en 
tydlig redogörelse för i vilken social kontext var beslutsfattandet har ägt rum.  (Barlett i 
Whittier m fl. 2006)  

 
2.3.2 Organisatoriska strategier  
I Bloisi  (2003) finns en modell över strategisk planering i företag.  

 
Figur 1 

 

Denna modell visar hur strategisk planering kan se ut i en organisation. Nadler m fl. hävdar 
att det inte bara är de konkreta målen som bör uppmärksammas. De menar att processen 
vilken leder fram till målen är minst lika viktig. Det är viktigt att ledare i organisationen ser 
till att inkludera anställda från alla delar i organisationen. De menar vidare att detta ger 
nämnvärda fördelar när detta senare ska implementeras. Nadler m fl. poängterar dock att alla 
anställda som ska inkluderas i den strategiska planeringen bör vara utbildade på området.  
(Nadler m fl. i Bloisi, 2003) 

Bloisi  (2003) redogör även för olika delar som bör vara uppfyllda med ett företags mål. 
Bloisi  (2003) kallar dem för ”SMART-objectives”; Specific, Measurable, Achievable, 



 

13 

 

Realistic, Timebound. Enligt detta bör alltså företags mål vara; Specifika – fokuserade på samt 
relevanta för organisationens vision. Mätbara – det bör finnas en möjlighet att mäta om 
målet/målen har varit framgångsrika. Uppnåeligt – målet bör vara realistiskt, det är omöjligt 
att motivera någon att försöka uppnå ett mål som inte går att uppnå. Realistiskt – de mål som 
sätts upp bör vara relaterade till det kunnande som finns i företaget. Tidsbundet – målet bör ha 
en tidsfrist.  (Bloisi, 2003) 

2.3.3 Vikten av att fullfölja implementering av beslut 
Enligt Bloisi  (2003) är implementering den del vilken inkluderar en stor del av en 
organisations chefer samt den största delen anställda vilka inte är chefer. Implementering 
inkluderar allt ifrån att se till att det finns lokaler för utveckling och produktion av 
produkter/tjänster, finna rätt distributions kanaler, till att utveckla marknadsföringsstrategier. 
Ledarskap har en betydande roll när det gäller implementering. Ledaren är tvungen att bilda 
fungerade team samt se till att samarbetet inom olika delar i och utanför organisationen 
fungerar. Det är oftast i implementeringsfasen som alla olika delar av planeringsfasen ska 
komma samman och det är även här allting måste fungera tillsammans. En ledare måste i 
detta fall se till att eventuella konflikter blir lösta snarast för att inte påverka 
implementeringsfasen negativt.  (Bloisi, 2003) 

2.3.4 Företag och etik 
Baccarani  (2008) tar upp diskussionen kring huruvida företag verkligen kan fundera kring 
etik om deras huvud mål är att maximera sin vinst. Baccarani hävdar att svaret är nej om 
företagets enda mål är att maximera sin vinst. Om företaget istället mäter vinst i de fördelar 
som företagets intressenter erhåller blir diskussionen annorlunda. Baccarani  (2008) hävdar 
vidare att detta inte är detsamma som att säga att företag som handla etiskt inte kommer att ha 
någon vinst. Ett företag som vill handla etiskt kan istället för att ha vinst som sitt huvudmål, 
se detta som ett resultat av företagets arbete. Det vill säga att erbjuda anställda, kunder samt 
miljön bra tjänster och produkter. Detta kommer med största sannolikhet att leda till vinst för 
företaget.  (Baccarani, 2008)  

 

2.4 Ledarskap 
Ledarskap har definierats på flera olika sätt och därmed görs det en hel del forskning kring 
ämnet för att få fram en mer generell bild av vad ledarskap innebär.  (Hughes et al., 2006) 
En av de tidiga med att utforma en definition av ledarskap var Bennis  (1959). Han 
definierade ledarskap som ”the process by which an agent induces a subordinate to behave in 
a desired manner”  (Bennis, 1959). Efter honom har många följt hans spår i ett försök att få 
fram en definition, bland andra Bass  (1985) som definierade ledarskap som ”transforming 
followers, creating visions of the goals that may be attained, and articulating for the followers 
the ways to attain those goals”  (Bass, 1985).  
 

2.4.1 Etiskt ledarskap   
Länge har det saknats en gemensam förståelse för vad etiskt ledarskap är och hur det ska gå 
till. Svensson och Wood  (2007) försöker dock ge ett förslag på hur det kan gå till. De 
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beskriver etiskt ledarskap som en process med flertalet faser att genomgå. Dessa tre faser 
anses vara grunden till att skapa ett etiskt ledarskapsbeteende;  (Svensson och Wood, 2007) 
 
‐ Fas 1: Input 
‐ Fas 2: Handling 
‐ Fas 3: Effekt 

 
 
 
Input 
Fas nummer ett, input, handlar om att möta de förväntningar som samhällets medborgare har 
på ledarna. Företag och organisationer i dagens samhälle är ekonomiskt sett större än 
någonsin. I och med detta ökar även förväntningar på ledares arbetsmetoder.  (Chang och Ha, 
2001 i Svensson och Wood, 2007) Det är inte enbart kunderna som fordrar ett etiskt korrekt 
beteende, utan även andra intressenter såsom anställda. När en ledare arbetar på ett sätt som 
anses oetiskt genomsyrar detta hela organisationen, och de anställda kan tvingas arbeta på ett 
sätt som inte överensstämmer med deras värderingar.  (Carson, 2003) Ledare som arbetar 
oetiskt och/eller olagligt upptäcks dock ofta.  (Svensson och Wood, 2007) 
 
Handling 
Varje organisation har en ledarskapskultur som formats av ledaren själv. Ledarens värderingar 
kommer i stor utsträckning påverka hur organisationer beter sig i affärssammanhang. Vikten 
av ”korrekta” organisationsvärderingar är kritiskt då dessa skapar en grund för organisationers 
ambitioner.  (Krause och Weekley, 2005) Ledarskap är inte något som kan ske isolerat. Att 
inte vara verksam och aktiv på marknaden kommer att hämma organisationen. Hur ledare 
handlar påverkar både interna och externa intressenter. En av dessa intressenter är 
konkurrenter. Det är viktigt att ledare förespråkar ett beteende som bidrar till att de anställda 
behandlar konkurrenter med både respekt och empati. Utan denna inställning till konkurrenter 
sänks ledarnas engagemang gentemot etiskt beteende.  (Wood, 2002) Även personalen 
påverkas av hur organisationens etiska värderingar är utformade. Det är viktigt att anställda 
känner att de medverkar till utformningen av dessa värderingar.  (Crane et al., 2004) Det är 
även av relevans att de anställda inte känner ett tvång att arbeta mot sina egna värderingar för 
att tillfredsställa organisationens krav  (Lovell, 2002). 
 
Effekt 
En effekt uppstår när samhällets förväntningar möter företagsledarens handlingar baserat på 
dessa förväntningar  (Svensson och Wood, 2007). Levitt  (1958) och Friedman  (1962) anser, 
baserat på deras forskning kring ämnet, att det enda som är intressant att ta hänsyn till är om 
företaget gjort en vinst eller en förlust och hur handlingarna har påverkat företagets 
intressenter  (Friedman och Levitt i Svensson och Wood, 2007). Totalt finns det ett antal 
effekter som påverkar hur det etiska ledarskapet uppfattas. Dessa innefattar bland annat att 
företaget följer lagen, en försäkran från ledningens sida att ingen skada på samhället uppstår 
av handlingar samt att företaget inte förflyttar sin verksamhet till ett land där utgifterna blir 
lägre.  (Svensson och Wood, 2007) 
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2.4.2 Ledarens etiska roll 
Ett etiskt beteende från ledare är något som förväntas av både anställda och hela samhället. 
Ledare som utnyttjar sin omgivning för egen vinning blir ofta upptäckta (Sims och 
Brinkmann, 2003). Det är dock inte av rädsla för att bli upptäckta som ledare bör arbeta på ett 
etiskt korrekt sätt. Ledare bör arbeta etiskt för att de är medvetna om att det är det enda rätta  
(Thomas m fl. 2004). Ledare bör uppmanas till etiskt beteende på grund av dess effekter både 
på de anställda samt hela organisationen. Även om det kan anses vara svårt att jobba oetiskt  
(på grund av värderingar) kan det ibland vara ännu svårare att göra det som anses vara rätt. I 
dagens samhälle är ledarens framgång med att implementera etiska värderingar bland de 
underordnade en del av hur framgångsrik en ledare anses vara.  (Engelbrecht m.fl., 2005) 
 

2.4.3 De anställdas etiska ansvar 
De anställda är företagets ansikte utåt och därmed till stor del den part som påverkar 
kundernas uppfattning om företaget  (Palmatier, Scheer and Steenkamp, 2007). Dubinsky och 
Skinner  (2002) anser att ökad press på de anställda, i samband med att konsumenter blir allt 
mer medvetna, påverkar de anställdas prestation i arbetet. De anser även att det är ledarens 
uppgift att underlätta pressande situationer för de anställda genom en strukturerad 
ledarskapsstil.  (Dubinsky m.fl., 1988 samt Dubinsky och Skinner, 2002) 

 

2.5 CSR 
Corporate social responsibility  (CSR) har ännu inte fått en egen definition. Flera aspekter 
bidrar till detta, bland annat finns det faktorer som tyder på att synen på CSR varierar kraftigt 
mellan olika nationaliteter samt hur CSR tillämpas.  (Matten och Moon, 2008)  

Grundtanken med CSR är dock att företag skall ta det sociala ansvar som följer när ett företag 
växer och är framgångsrikt. De regler som gäller för CSR skall vara klart formulerade och 
förmedlade inom företaget, dock är det ledningen som har det största ansvaret för att CSR 
tillämpas.  (Friedman, 1970) 

 
2.5.1 Företagens etiska ansvar 
Det har länge debatterats om företag har ett socialt ansvar gentemot samhället eller inte. 
Friedman  (1970) stod för åsikten att företag inte har socialt ansvar. I sin artikel ”the social 
responsibility of business is to increase its profits’” baserar han sin åsikt på tre grunder;  
(Friedman, 1970) 

- Enbart människor har ett moraliskt ansvar för dess handlingar. 
- Det är ägarnas ansvar att enbart handla i intressenternas intresse.  
- Sociala frågor är kommunala eller statliga problem – inte företagens. 

En av förespråkarna för att företag har ett moraliskt ansvar är Moore  (1999) som anser att 
varje organisation har en så kallad organisationskultur. Denna kultur är starkt påverkad av de 
värderingar som finns bland de anställda. Kulturen avgör vad som anses vara rätt och fel inom 
organisationen och kommer därmed påverka det etiska beslutsfattandet.  (Moore, 1999)  
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Numera är det relativt accepterat av samhället att företag har ett moraliskt ansvar utöver att 
göra vinst, och det är en stor del av företagen som har insett fördelen med detta. Utöver den 
sociala fördelen för samhället finns det även företag som drar nytta av sitt etiska arbete då en 
positiv insats kan ses som en långtidsinvestering. Genom att skapa ett tryggare och högre 
utbildat samhälle får organisationen en bättre plattform för sitt arbete.  (Crane och Matten, 
2006) Det kan även vara så att framtida och nuvarande anställda hellre jobbar för en 
organisation som tar sitt sociala ansvar (Greening och Turban, 2000).   

Organisationer i dagens samhälle växer sig större än de någonsin varit. Flera företag har idag 
en högre omsättning än vad flertalet länders BNP uppnår.  (Chang och Ha, 2001 i Svensson 
och Wood, 2007) Med detta i åtanke är det inte svårt att föreställa sig vilken påverkan dagens 
”storföretag” har på samhället. På grund av den inverkan företag kan ha är det av största vikt 
att dessa handlar på ett etiskt korrekt vis. Ett etiskt rätt beteende formar inte enbart hur 
kunderna uppfattar organisationen utan även hur hela samhällets bild formas. Detta sätter 
press på organisationer att prestera på ett sätt som anses etiskt acceptabelt av omgivningen.  
(Joyner och Payne, 2002 i Svensson och Wood, 2007)  

En orsak till att människor blir allt mer medvetna är på grund av att kunskapsnivån stiger i 
takt med att människor blir allt högre utbildade (Sørensen, 2002 i Svensson och Wood, 2007). 
Kunder förväntar sig kvalitet för pengarna, men kunderna förväntar sig även att den 
produkt/tjänst de förvärvar inte har orsakat en annan individ eller miljön något lidande.  
(McMurty, 2002; Sørensen, 2002 i Svensson och Wood, 2007) 

 

Resultat av företagens etiska handlande 
CSR resulterar i flertalet fördelar för organisationen som tillämpar det. Bland annat hjälper 
CSR till att skapa grunden för företagets värderingar och mål när det kommer till 
samhällsfrågor.  (Crane och Matten, 2007) Det är nästintill omöjligt att bevisa att CSR har en 
positiv effekt på vinsten hos de företag som tillämpar CSR. Det finns dock vissa studier som 
ändå tyder på detta.  (Griffin och Mahon, 1997) 

 

2.6 Företagens roll i samhället 

 
2.6.1 Utvecklingen av vikten av etiskt handlande 
Johns  (2006) diskuterar i sin artikel ”E-thics: the new moral methodology for businesses” 
vad det är som lockar företag att handla etiskt. Johns  (2006) tar upp två punkter som han 
menar påverkar företags beteende då det gäller att handla etiskt; 

1. Rädsla för att bli straffade 

2. Längtan efter bra PR 

Johns  (2006) menar att den första punkten är enkel att förstå eftersom inget företag vill 
riskera att bli straffad, exempelvis genom höga böter. Den andra kan dock anses vara den 
mest väsentliga. Ett företag vill ses som en god och etiskt riktig del av samhället. Inga kunder 
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kommer att vilja handla produkter eller tjänster av ett företag som har uppträtt oetiskt. Enligt 
Johns  (2006) är konsumenternas åsikter tydliga: för att behålla ett företags konkurrenskraft 
måste företaget handla på ett sätt som uppfattas som etiskt av samhället. Johns  (2006) hävdar 
vidare att det inte finns många företag som handlar etiskt för att detta är det rätta. Han menar 
att de flesta företag inte handlar etiskt förrän de blir tvingade.  (Johns, 2006) 

Enligt Johns  (2006) utfördes en studie under 2001 av ”the Ethics Resource Center Fellows 
Program” vid namn “Ethics and Compliance Programs”. I denna studie framkommer att de 
flesta företag har utvecklat sitt etiska handlande efter en kris, det vill säga efter att de hade 
blivit tvingade. Det framkommer även att den etiska aspekten av ett beslut sällan är en 
drivande del i ett beslut även om företag dock medger att det är viktigt.  (“the Ethics Resource 
Center Fellows Program” i Johns, 2006) 

Johns  (2006) tar även upp ett citat från USA:s President Bush. Detta citat är från den 9 juli 
2002; ”All investment is an act of faith, and faith is earned by integrity. In the long run, there 
is no wealth without character”.  

I artikeln ”Selling Doing Good” skriven av Smith  (2008) konstateras att marknadsförare 
använder sig av socialt ansvarstagande för att sälja sina produkter. Konsumenter är 
välmedvetna om organisationers handlingar och genom att handla/bete sig ”rätt” kan företag 
vinna fördelar gentemot sina konkurrenter. Ett företags rykte är av stor vikt eftersom ett 
företags image påverkar företagets aktievärde, ”bra press” och konsumenternas förtroende för 
företaget.  (Smith, 2008)  

 

2.6.2 Hållbar utveckling 
Durning  (1991) diskuterar kring hållbar utveckling och hur etiskt beteende bör se ut. Duning  
(1991) poängterar dels det faktum att det finns hundratals normer kring hur en individ och 
företag bör agera för att inte skada samhället och miljön. I detta avsnitt tas även en ekologisk 
variant av ”den gyllene regeln upp”; ”Each generation should meet its needs without 
jepordizing the prospects of future generations”. Det som dock försvårar detta enligt Durning  
(1991) är kunskap. För att denna ”gyllene regeln” skall kunna följas måste varje del i 
samhället veta vad det innebär att leva på ett etiskt sätt. Enligt Durning  (1991) kan 
mänsklighetens öde vila på om vi kan finna icke-materiella faktorer för att berika våra liv 
istället för materiella ting.  (Durning, 1991)  

 

2.7 Hur uppfattar kunder företags etiska beteende 
I en enkätstudie utförd av Creyer och Ross  (1997) skickades 450 enkäter angående företags 
etiska beteende ut och utifrån dessa fick forskarna tillbaka 280 användbara enkäter. 
Respondenterna bestod av föräldrar till elever som gick i lågstadiet. Tanken bakom enkäten 
var att undersöka fyra olika punkter (Creyer och Ross, 1997): 

1. Vikten av ett företags etiska beteende. 

2. Viljan att belöna ett företags etiska beteende genom köpbeteende. 
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3. Viljan att straffa ett företags icke etiska beteende genom köpbeteenden. 

4. Förväntningar kring företags etiska beteende i dagens samhälle. 

Studien var utformad på ett sådant sätt att respondenterna gavs en sjugradigskala där 1 = 
håller inte alls med och 7 = håller helt med. Från studien framkom att 71 % av respondenterna 
var villiga att belöna företag för etiskt beteende. 61 % av respondenterna skulle genom sitt 
köpbeteende straffa företag som handlade oetiskt. 91 % av respondenterna ansåg att etiskt 
beteende var viktigt. Slutligen förväntar sig 80 % av respondenterna att företag de handlar av 
ska handla etiskt inom alla områden. (Creyer och Ross, 1997)  

Forskarna diskuterar utifrån sina resultat och kommer fram till fyra punkter som 
marknadsförare bör ta hänsyn till (Creyer och Ross, 1997): 

• Ett företags etiska beteende är en viktig del i kunders köpbeteende. 

• Konsumenter förväntar sig att företag ska handla etiskt. 

• Konsumenter kommer att belöna etiska företag genom deras villighet att betala 
högre priser. 

• Även om konsumenter kan tänka sig att handla från företag som anses som 
oetiska är de inte villiga att betala höga priser. Deras straff blir alltså att de 
kommer att kräva lägre priser. 

Enligt Creyer och Ross  (1997) visar deras resultat att detta område är något som skulle kunna 
utvecklas genom vidare studier. Speciellt eftersom att respondenterna hävdar att detta är något 
som de anser vara viktigt  (Creyer och Ross, 1997)
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3. Studiens genomförande 

I denna uppsats har vi studerat försäkringsbolags och bankers etiska beteende samt hur detta 
uppfattas av konsumenter. För att bäst undersöka detta har vi utfört en enkätstudie kring 
konsumentbeteende, sökt efter företagsinformation på försäkringsbolagens och bankernas 
hemsidor samt intervjuer med anställda inom företag. Samtliga av dessa delar kommer 
tillsammans att ge en bred bild kring ämnet både utifrån ett konsumentperspektiv samt utifrån 
ett företagsperspektiv.  

För att undersöka konsumenternas uppfattning om försäkringsbolags och bankers etiska 
beteende, och hur högt de värderar dessa etiska faktorer, är det av största vikt att studien 
innehåller en bred grupp respondenter både i antal samt sett till åldersgrupper. Detta för att 
studien ska vara generaliserbar. En sådan studie bör i vår mening vara standardiserad för att 
svaren ska kunna jämföras på ett bra sätt och därför ansåg vi att en enkätstudie var det mest 
förmånliga tillvägagångssättet.  

För att undersöka hur företagen uppfattar kunders syn på etiska faktorer och hur de ser på 
deras ansvar i etiska frågor ansåg vi att detta är ett område som inte behöver standardiseras 
utan här är det viktigare att komma i kontakt med anställda som har nyckelpositioner i 
företagen. I vår studie utgjordes dessa nyckelpositioner som antingen har en direkt kontakt 
med kunder eller en sådan position att denne hade information angående bankens etiska 
aktiviteter. Vi ansåg att det skulle framkomma mer användbar information om de anställda 
kunde tala fritt och därför är intervju ett förmånligt alternativ. Vi valde att anonymisera 
respondenterna då vi inte ansåg att deras identitet skulle bidra med något extra till studien 
samt på grund av att en av respondenterna efterfrågade detta.  

Vidare ansåg vi det viktigt att undersöka en del av de svaren som framkommit genom 
enkätsvar. Då främst svar som är kopplade till informationssökning. Detta gjordes genom att 
några av försäkringsbolagens och bankernas hemsidor studerades. Genom denna 
undersökning fick vi en bättre uppfattning kring hur tillgänglig företagens information kring 
deras etiska beteende är för konsumenten.   

Utgångspunkten för dessa studier kommer från vårt teorikapitel. Vi valde att först studera 
befintliga teorier och sedan att utifrån dessa utforma vår studie. Genom att först studera ämnet 
genom befintliga teorier fick vi en djupare förståelse för problemet och detta var till fördel då 
vi utformade våra forskarfrågor. Vi tog även del av tidigare studier gjorda inom liknande 
områden för att få ytterligare idéer för utformning av studien. Ett resultat av detta 
tillvägagångssätt är att vi har fått en studie som inkluderar relevanta delar och som ger en god 
generaliserbarhet.  

Alla dessa delar tillsammans gör att vi ser problemet både utifrån ett företags perspektiv samt 
utifrån ett konsumentperspektiv. Genom att se problemet utifrån båda dess perspektiv kan vi 
inte bara få en djup förståelse för problemet utan även komma med förslag på hur detta 
område kan dra fördel av att belysas ytterligare.  

Då båda författarna av denna uppsats studerar företagsekonomi kommer denna 
problemställning att studeras utifrån ett företagsekonomiskt synsätt. Vi kommer att vara mer 
fokuserad på delar i konsumentbeteende som kan appliceras direkt på företagsplanering kring 
bland annat marknadsföring.  
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Under en kurs i Service Marketing samt Marketing Ethics väcktes vårt intresse för företags 
etiska arbete. Vi anser framförallt att det är intressant att studera hur företag vill uppfattas, 
samt hur de faktiskt uppfattas av sina kunder. En bransch som intresserar oss och som har 
stora resurser är bank och försäkringsbolag. Vi har därför valt att utföra en studie kring hur 
konsumenter uppfattar banker och försäkringsbolags etiska handlande samt hur banker och 
försäkringsbolag vill uppfattas av dess kunder för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. 
Anledningen till att vi valt att slå ihop försäkringsbolag och banker i vår studie är för att deras 
verksamheter ligger nära varandra. Flera försäkringsbolag startar egna banker och befintliga 
banker allierar sig med försäkringsbolag. Dessa två branscher blir alltmer sammanflätade och 
därför ansåg vi det intressant att basera vår studie på båda dessa.  

Vi anser att denna studie är nödvändig att utföra på grund av att detta är ett ämne vilken har 
kommit att bli en viktig del för företag som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. Etik samt 
etiskt beteende är något som diskuteras allt mer. En stor del konsumenter hävdar att de är 
etiska och handlar på ett sätt som är bra för samhället samt för miljön. Med denna studie vill 
vi undersöka om detta uttalande stämmer. 

För att kunna angripa detta problem har vi varit tvungna att studera olika teorier kring ämnet. 
Detta för att få en djupare förståelse kring ämnet och för att bättre kunna utforma en studie 
som inkluderar de väsentliga delar som behövs för en analys av problemet. De teorier vi valt 
att använda oss av i denna uppsats består dels av teorier riktade mot företag och deras 
prestation samt dels teorier som är mer riktade mot konsumenter och deras beteende. Dessa 
teorier kommer även att ha en inriktning mot etiska aspekter. 

Vi har främst använt oss av vetenskapliga artiklar. Detta ökar materialets trovärdighet då detta 
material generellt sett har föranletts av utbredd forskning. Vidare har vi i använt oss av ett 
fåtal läroböcker i ledarskap, marknadsföring samt företagsetik. Dessa läroböcker har dock 
endast använts som en utgångspunkt för sökande av information och har till stor del sedan lett 
till vidare informationssökning i vetenskapliga artiklar.  

Denna studie är avgränsad till Umeå på grund av att författarna till denna uppsats varit 
verksamma i Umeå under uppsatsskrivandet. Det finns dock inget som tyder på att Umeå som 
stad skulle skilja sig från resten av Sveriges städer och vi anser därför att studien kan ses som 
representativ för hela landet. 

 

3.1 Datainsamling 
I företagsekonomisk forskning kombineras ofta både kvalitativ och kvantitativ forskning för 
att stärka generaliserbarheten i resultaten.  (Bryman och Bell, 2005) Detta tillvägagångssätt 
har även vi använt oss av då vi har sammanställt denna uppsats. Då vi har en bred spridning 
på respondenter både till antal och sett till ålder anser vi att enkätstudien har en god 
generaliserbarhet. Genom att standardisera enkätstudien, söka respondenter från olika 
åldersgrupper samt att använda oss av respondenter med exempelvis olika yrken kan vi även 
här se en god grund för att resultaten av enkätstudien skall kunna generaliseras.  
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I den del av studien då vi intervjuar anställda inom försäkringsbolag och banker är något som 
kan anses som mindre generaliserbart. Tanken med dessa intervjuer var dock inte att 
generalisera all anställdas uppfattning utan var mer tänkt som ett komplement till vår 
enkätstudie. Deras svar jämfördes även i viss mån med de hemsidor där de anställda är 
verksamma. Vi kommer främst att lägga vikt vid enkätstudien. Det företagsmaterial samt de 
intervjuer vi genomfört kommer främst att ses som ett komplement till detta. 

Vi kommer som sagt att använda oss av en kombination av kvalitativ samt kvantitativ metod. 
Vi kommer dels att använda oss av kvantitativ metod då vi utför en enkätundersökning kring 
konsumentbeteende samt dels en kvalitativ metod då vi kommer att utföra strukturerade 
intervjuer med ett fåtal chefer på banker och försäkringsbolag. Genom de olika delarna av 
studien kan vi göra en jämförelse mellan vad konsumenter anser samt hur företagen vill 
uppfattas.  

 

3.1.1 Genomförandet av enkätundersökningen 
Ett av huvudproblemen som finns när det gäller utförandet av en enkätundersökning kan vara 
att respondenten inte har tid eller möjlighet att delta i studien. Detta kan dels bero på att 
studien inte väcker respondentens intresse, respondenten inte förstår vad som förväntas 
komma av studien eller att respondenten inte har tid att svara på forskarens frågor.  (Saunders 
m.fl., 2003) För att undvika eventuella problem var vi noga med att tydligt förklara vad 
studien innehöll samt vad den skulle användas till.  

Genom utförandet av enkäten användes fem åldersgrupper. Anledningen till valet att dela upp 
respondenterna i åldersgrupper var för att få en jämn åldersspridning på respondenterna. Vi 
valde att dela upp åldersgrupperna följande; 20-29, 30-39, 40-49, 50-64, samt 65-. Vi valde att 
börja vi 20 års ålder då de flesta då flyttar hemifrån och börjar ta ansvar för sina bank- och 
försäkringsärenden. Från 20 år så delade vi in åldersgrupper om 10 år. Detta fortsatte vi med 
upp till 50 år då vi ansåg det troligt att det skiljer mindre mellan åldern 50-64 än vad det gör 
efter pensionen det vill säga 65 år och uppåt.  För att få studien så representativ som möjligt 
hade vi en lägsta gräns på 100 respondenter. Vår strävan var även att dessa skulle vara jämt 
fördelade mellan åldersgrupperna.   

För att minska eventuella bortfall valde vi att inte skicka ut enkäter till potentiella 
respondenter. Istället har vi gått runt på diverse företag, butiker, bibliotek osv. för att finna 
respondenter. Det som vi dock var noga med var att respondenten hade möjlighet att sitta ner i 
en relativt lugn miljö samt att de gavs gott om tid till att svara på enkäten. I vissa fall valde vi 
att vänta medan respondenten svarade och i vissa fall bestämde vi med respondenten att vi 
skulle hämta upp enkäten vid ett senare tillfälle. Vi var även noga med att respondenterna 
skulle representera exempelvis olika yrkeskategorier. Anledningen till detta var att studien då 
blir mer generaliserbar. Då vår enkätundersökning innefattade olika åldersgrupper var det 
viktigt att hitta respondenter som representerade samtliga dessa åldersgrupper. Det var 
speciellt inom en åldersgrupp som vi hade vissa problem att finna respondenter. Detta var i 
åldersgruppen 65 och uppåt. I ett försök att finna respondenter i denna åldersgrupp gick vi 
dels till stadsbiblioteket samt sökte efter PRO-möten samt fika för äldre på Internet. Genom 
en fika för äldre fick vi in en del enkäter samt ett tips om ett PRO-möte på Teg där det visade 
sig att det fanns ungefär 170 personer i åldersgruppen 65 och uppåt. Vi fick kontakt med 
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personen som ordnade detta möte och denne gav oss tillåtelse att gå upp på scenen för att kort 
presentera vår studie samt fråga om någon kunde tänka sig att fylla enkäten. Genom detta 
PRO-möte fick vi tillräckligt med respondenter inom denna åldersgrupp. 

Enkäten som vi delade ut till respondenterna började med allmänna frågor kring ålder, kön, 
och vilket försäkringsbolag samt bank de använder sig av. Vi ansåg det intressant att se hur 
våra respondenter definierar etik och för att de inte skulle bli påverkad av våra frågor då de 
skrev sin definition valde vi att ställa denna fråga inledande i enkäten. Enkäten består vidare 
av frågor angående vilka faktorer som kunden anser sig påverkas av vid val av 
försäkringsbolag och bank samt frågor kring vikten av att handla etiskt samt vem som bär 
ansvaret för detta. För att få en uppfattning om hur medvetna respondenterna är av etiskt 
beteende i försäkringsbolag och banker samt om de har försökt att ta reda på information om 
detta inkluderade vi även sådana frågor. Allt detta för att undersöka om respondenternas 
åsikter speglas i deras handlingar.  

 

3.1.2 Analys av enkätsvaren 

Då vi senare analyserade enkätsvaren använde vi oss av SPSS. Genom att använda SPSS är 
det bland annat möjligt att dela in respondenterna i grupper och att se olika tendenser som kan 
återfinnas i enkätsvaren. Enkätsvaren skrevs med hjälp av SPSS in i tabeller för att det skulle 
vara lättare att få en överblick över resultaten. Resultaten utvärderades utifrån deras 
medelvärde. På de flesta frågorna i enkäten gavs respondenterna möjligheten att svara med 
hjälp av en sifferskala. Vi valde denna utformning för att detta underlättar jämförelsen av 
respondenternas enkätsvar. Vi valde medvetet en skala från 1-6 för att respondenten skulle 
tvingas att ta ställning och inte placera sig i mitten av skalan.  

För att kunna analysera de enkätsvar som rörde frågor där respondenterna fick numrera 
samtliga svarsalternativ i nummerordning utformade vi ett poängsystem. Vi räknade ihop alla 
siffror som varje svarsalternativ fick och utifrån det gjordes figurer. De svarsalternativ med 
flest poäng var de alternativ som var minst populära eftersom respondenterna skulle numrera 
det som de ansåg viktigast med nummer 1. För att det i empirin skulle vara tydligt vilket 
alternativ som varit populärast valde vi att utforma figurerna på ett sådant sätt att de med 
minst poäng fick den högsta stapeln. På fråga 1, 2, 3, 10 samt en del av fråga 19 valde vi att 
lämna svaret helt öppet. Detta innebär att vi gav respondenterna möjligheten att fritt svara på 
frågan. Exempelvis då det gällde hur respondenten vill bli försedd med information kring 
företagens etiska beteende.  

Vi valde även att slå ihop samtliga åldersgrupper. Dels för att vi inte såg några tydliga 
tendenser då det gäller skillnader mellan grupperna och dels för att varje grupp hade för få 
respondenter för att vi statistiskt skulle kunna säkerställa deras svar individuellt. 

Det enda bortfall som vi hade i vår enkätstudie var på fråga 15, den fråga där vi bad 
respondenterna att i nummerordning nämna det som de ansåg viktigast vid val av 
försäkringsbolag och bank. Vi fick här ett bortfall på 9 respondenter. Det var främst 
respondenter som endast hade kryssat i ett alternativ. Det alternativ som hade kryssats i var 
främst ”att få så hög avkastning som möjligt”. 
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3.1.3 Insamlande av företagsmaterial 
Utöver vår enkätstudie samt våra intervjuer ansåg vi att det även är viktigt att undersöka hur 
svårt det är att få information som kund kring försäkringsbolags samt bankers etiska beteende. 
Vi valde att utgå från vår enkätstudie och undersöka de två försäkringsbolag där den största 
delen av våra respondenter är kunder samt likadant med banker. De försäkringsbolag vi valde 
att studera var Länsförsäkringar och Folksam. De banker som studerades var Swedbank och 
Handelsbanken.  

Undersökningen av företagsinformation gjordes via företagens hemsida eftersom de flesta 
individer har tillgång till Internet samt att de är bland det vanligaste sättet att söka information 
idag. När vi studerade företagens hemsida var det relativt enkelt att finna informationen och 
det fanns även mycket information att tillgå.  

För att få en bättre överblick över den information som fanns att tillgå valde vi även här att 
dela upp informationen i underrubriker. Några exempel på detta är; miljö, miljöpolicy, etik, 
socialt ansvarstagande samt ansvarsfulla placeringar. 

 

3.1.4 Om de kvalitativa intervjuerna  
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom en kvalitativ intervju är mer ”fri” i 
det avseendet att intervjuaren kan låta intervjun att röra sig i olika riktningar beroende av 
respondentens svar. Ett exempel på detta är att intervjuaren kan frångå sitt frågeschema och 
ställa följd frågor till respondenten på tidigare svar. (Bryman och Bell, 2005) Det är även 
tillåtet att ändra ordningsföljden på frågorna (Bryman och Bell, 2005), något som vi ansåg 
fördelaktigt i detta ämne. Etiskt beteende är ett ämne som är svårt att definiera samt innehåller 
många olika delar, genom att ibland ändra ordningsföljden på frågorna kunde vi få en djupare 
förståelse av respondenternas tankar och åsikter. 

Eftersom vi i vår studie vill finna information angående hur anställda inom försäkringsbolag 
samt banker uppfattar etiskt beteende samt hur stor del det utgör i deras verksamhet bestämde 
vi oss för att även använda oss av kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi har valt att 
använda oss av just kvalitativa intervjuer är att detta i vår mening kräver mer öppna svar och 
då är kvalitativa intervjuer ett bra komplement till de enkäter och det företagsmaterial som vi 
använt oss av då vi har undersökt konsumentbeteenden. Valet av respondenter valdes dels 
utifrån storlek på företaget och dels utifrån de positioner som respondenterna hade. Vi ansåg 
det viktigt att respondenterna skulle arbeta inom ett större försäkringsbolag samt inom en 
större bank. Vi ville dels intervjua en respondent som hade en direkt kontakt med kunder samt 
en respondent som genom sin position har en god inblick i företagets organisation.  

 

3.1.5 Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna 
Då vi genomförde våra två kvalitativa intervjuer valde vi att använda oss av telefonintervjuer 
då vi ansåg att det var mest tidseffektivt både för oss samt för våra respondenter. Dessa 
intervjuer spelades in för att vi skulle vara säkra på att vi inte missade någon viktig 
information. Vi valde även att föra anteckningar under intervjun för att lättare kunna ställa 
följdfrågor samt att lätt kunna gå tillbaka till ett tidigare uttalande gjort av respondenten. 
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Genom att spela in en intervju är det lättare att som intervjuare att koncentrera sig på 
eventuella följdfrågor eller eventuellt att tolka visa frågor som respondenten av olika 
anledningar inte har förstått. Vid varje intervju började vi med att informera respondenten om 
att intervjun skulle anonymiseras, detta för att respondenten skulle kunna slappna av mer samt 
ge mer sanningsenliga svar. Detta var även något som hade efterfrågats av en av 
respondenterna.  

Då vi utformade vårt intervjuschema utgick vi även här från vårt teorikapitel bland annat för 
att säkerställa att vi tog med väsentliga delar.  

Vi riktade i ett tidigt skede in telefonintervjuerna mot företagets etiska beteende och vad 
företagen gör för att deras verksamhet inte ska skada samhälle och miljö. Vi frågade bland 
annat om etiska fonder samt hur deras uppfattning är då det gäller efterfrågan på dessa. Vidare 
frågade vi hur de uppfattade kunders medvetenhet om dessa etiska faktorer, både i dagsläget 
samt utvecklingen under de senaste 10 åren. Detta ansåg vi intressant då exempelvis etiska 
fonder har fått stor plats i media under den sista tiden. Vi avslutade intervjuerna med att fråga 
respondenten vem denne ansåg har störst ansvar då det gäller samhällets välfärd samt för 
miljön. Samt om respondenten anser att det innebär en högre kostnad att som företag arbeta 
för samhället och miljön. Vi ansåg det relevant att göra en jämförelse mellan respondenterna 
från enkätundersökningens svar på dessa två sista frågor med respondenterna från 
telefonintervjuerna. Detta för att det här är intressant att se om konsumenterna har samma 
uppfattning som anställda inom dessa företag. 

För att få en bättre överblick över intervjusvaren valde vi att transkribera dem innan vi 
påbörjade analysen av respondenternas svar. Svaren delades därefter in under olika teman; 
Etiskt beteende, etiska fonder, utveckling kunder, utveckling inom företaget och så vidare. 
Detta för att det då är lättare att jämföra studiens olika delar.  

 

3.2 Sanningskriterier 
Sanningskriterier är de variabler vilka avgör om studien på ett tillförlitligt sätt kan mäta det 
som undersökningen avser att mäta. De tre sanningskriterier som används för att mäta om 
studiens resultat ger en bra av bild av verkligheten är reliabilitet, validitet samt 
generaliserbarhet. (Johansson-Linfors, 1993) Vår studie har inkluderat tre olika delar; 
enkätstudie, studie av företagsmaterial från fyra utvalda företag samt intervju med anställda 
inom försäkringsbolag och banker. Genom att studera vår problemställning från olika 
perspektiv har våra resultat en starkare grund. Denna grund leder till att sanningskriterier som 
reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet stärks.  

Vår enkätstudie består av 100 respondenter jämtfördelade över fem olika åldersgrupper samt 
med olika yrkesbakgrund. Även detta ökar i vår mening studiens reliabilitet, validitet, samt 
generaliserbarhet. Vi gjorde här ett medvetet val att studera en bredare grupp individer för att 
få en studie som speglar samhällets syn och inte bara en specifik grupp av individer. De 
tydliga tendenser som har framkommit kring exempelvis etiskt beteende samt förväntningar 
på företagen är något som vi anser speglar samhället idag och det framkommer i vår studie att 
konsumenter har en ökad medvetenhet kring dessa frågor idag än för exempelvis 10 år sedan. 
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De intervjuer som har utförts med anställda inom företag är inte tänkta som en generalisering 
kring vad alla anställda inom försäkringsbolag och banker anser om ämnet. De är tänkta som 
ett komplement till den enkätstudie som genomförts. Genom att komplettera enkätsvaren med 
det som framkom under intervjuerna kan vi utföra en generell jämförelse mellan konsumenter 
och företag. Vår tanke med intervjuerna var aldrig att generalisera alla anställda utifrån våra 
två respondenter. Intervjuerna har dock bidragit till att vi har fått en djupare förståelse för 
ämnet och har underlättat vår analys av enkätstudien samt det företagsmaterial vi tagit del av. 

Genom vår enkätstudie framkom vilka fyra bolag som våra respondenter främst använder sig 
av för sina försäkrings- och bankärenden. Vi valde att jämföra den information som gick att 
tillgå via deras hemsidor med vissa av respondenternas svar för att få en bättre förståelse för 
huruvida det faktiskt fanns information att tillgå kring ämnet. Vi är medvetna om att det med 
största sannolikhet finns respondenter som inte vill eller kan använda sig av Internet för 
informationssökning men detta gav oss ändå en bra bild av hur medvetna företagen är av 
etiskt beteende. Dessutom har de anställda tillgång till denna information och kan 
vidarebefordra detta till kunder som frågar efter detta. 
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4. Redovisning samt analys av studiens resultat  

 
4.1 Enkätundersökning 
Denna del av empirikapitlet sammanfattar de resultat som framkommit genom den 
genomförda enkätstudien. I sammanställningen kommer fokus att ligga på de resultat som 
författarna anser ha signifikans för uppsatsen. 

Grafisk presentation av åldersfördelningen på enkätbesvararna:  
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Figur 2 
 
Respondenterna är, som figuren ovan visar, relativt jämfördelade över de fem 
åldersgrupperna.  

 

Fråga 1. Fördelning av respondenternas försäkringsbolag 

  Frekvens Procent 

 Länsförsäkringar 55 38,2 

  Trygg-Hansa 17 11,8 

  If 10 6,9 

  Folksam 28 19,4 

  Skandia 9 6,3 

  Andra 24 16,7 

  Vet ej 1 0,7 

  Total 144 100,0 

Tabell 1 
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De två vanligaste försäkringsbolagen bland de tillfrågade respondenterna är Länsförsäkringar 
samt Folksam. På denna fråga fick respondenterna svara fritt, det gavs inga svarsalternativ. 

 

Fråga 2. Fördelning av respondenternas banker 

  Frekvens Procent 

 Swedbank 44 36,4 

  Handelsbanken 25 20,7 

  Nordea 22 18,2 

  SEB 10 8,3 

  Danske Bank 7 5,8 

  Andra 13 10,7 

  Total 121 100,0 

Tabell 2 

De två vanligaste bankerna bland de tillfrågade respondenterna är Swedbank och 
Handelsbanken. På denna fråga fick respondenterna svara fritt, det gavs inga svarsalternativ. 

 

Fråga 3. Respondenternas definition av etik 

Enligt respondenterna i enkätundersökningen är etiskt beteende att ta ansvar för sina 
handlingar samt att handla i linje med samhällets riktlinjer om vad som är rätt och fel. Vi fick 
även svaret att det är när individen tar ansvar utöver det som är lagstadgat samt att denne tar 
hänsyn till sina medmänniskor samt till miljön. Etiskt beteende anses också vara att individen 
inte ska handla på ett sådant sätt att någon skadas och inte bara göra något för egen vinnings 
skull. En del av respondenterna såg även till ett globalt perspektiv, speciellt då det kommer till 
miljö. Det framkom även från enkätsvaren att det anses viktigt att satsa på förnyelsebara 
energikällor. 

På denna fråga fick respondenterna svara fritt, det gavs inga svarsalternativ. 
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Fråga 4. Tar du för givet att din bank/ditt försäkringsbolag arbetar på ett sätt som 
gynnar samhället samt miljön? 

  Frekvens Procent 

 Ja 43 43,0 

  Nej 57 57,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 3 

 

På denna fråga svarar respondenterna i relativt stor utsträckning att de tar för givet att 
bankerna/försäkringsbolagen jobbar på ett sätt som gynnar samhället och miljön. Majoriteten 
svarar dock att de inte tar detta för givet. 

 

Fråga 5. Vad anser du att du påverkas mest av när du väljer bank och 
försäkringsbolag? 
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Släkt och vänner
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Figur 3 

Resultatet från enkätstudien visar att respondenterna anser att pris är den faktor som påverkar 
deras beslut i högst grad. Tjänstens kvalitet och utmärkelser samt bankens/försäkringsbolagets 
tillgänglighet är även två viktiga faktorer enligt respondenterna. Minst viktigt anser 
respondenterna att marknadsföring samt företagets arbete för samhället och miljön är. 
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Fråga 6. Anser du generellt att det är viktigt att företag arbetar på ett sätt som är bra 
för samhället såväl som för miljön utöver det som är lagstadgat? 

  Frekvens Procent 

 Oviktigt 1 1,0 

  Ganska oviktigt 3 3,0 

  Mer oviktigt än viktigt 8 8,0 

  Mer viktigt än oviktigt 21 21,0 

  Viktigt 32 32,0 

  Mycket viktigt 35 35,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 4 

 

Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att företag arbetar på ett sätt som är bra 
för samhället samt för miljön utöver det som är lagstadgat. Hela 35 % av alla de tillfrågade 
anser att detta är mycket viktigt.  

 

Fråga 7. Vem anser du har mest ansvar för samhällets välfärd samt för miljön? 

Staten Den enskilda
individen

Företagen

 
Figur 4 

Genom enkätstudien framgår det att en majoritet av respondenterna anser att staten har det 
största ansvaret för samhället och miljön. Dock lägger respondenterna även ett betydande 
ansvar på den enskilda individen.  
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Fråga 8. Vad föredrar du; 

1.  Att själv söka information om bank/försäkringsbolag? 
2.  Att bli försedd med information från t.ex. media? 
3.  En kombination av båda? 

 

  Frekvens Procent 

 Själv söka information 25 25,0 

  Bli försedd med 
information 1 1,0 

  En kombination av 
alternativ 1 och 2 74 74,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 5 

 
Svarsalternativ nummer tre fick de flesta av respondenternas röster. Enkätresultaten visar 
tydligt på att de flesta av de tillfrågade både vill söka sin egen information samt bli försedd 
med information från kanaler såsom media. Enbart en av alla tillfrågade respondenter ansåg 
att svarsalternativ nummer två var det som passade in bäst 

 

Fråga 9. Upplever du att du har fått tillräckligt med information av din bank/ditt 
försäkringsbolag då det gäller vilka riktlinjer som finns för investering av dina pengar?  

  Frekvens Procent 

 Inte informerad 6 6,0 

  Knappt informerad 10 10,0 

  Relativt informerad 14 14,0 

  Informerad 32 32,0 

  Välinformerad 21 21,0 

  Mycket välinformerad 7 7,0 

  Inte intresserad 10 10,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 6 

Av de tillfrågade respondenterna är det 60 % som anser sig vara informerade, välinformerade 
eller mycket välinformerade. 
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Fråga 10. Hur vill du att denna information skall förmedlas till dig? 

  Frekvens Procent 

 Brev 20 20,0 

  Personligt möte 18 18,0 

  Hemsida 11 11,0 

  E-post 4 4,0 

  Telefonsamtal 3 3,0 

  Åsberättelse 2 2,0 

  Via Internetbanken 2 2,0 

  Inget svar 40 40,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 7 

På denna fråga fick respondenterna komma med egna förslag på hur de vill att 
försäkringsbolag och banker ska förse dem med information kring etiskt beteende. 
Majoriteten av de respondenter som kom med förslag vill ha information via brev. En stor del 
av respondenterna anser dock att denna information borde ges genom ett personligt möte med 
en anställd inom företaget. 

 

Fråga 11. Är du medveten om hur din bank/ditt försäkringsbolag tar ansvar för hur 
deras beslut/verksamhet påverkar samhället samt miljön? 

  Frekvens Procent 

 Inte medveten 44 44,0 

  Knappt medveten 15 15,0 

  Ganska medveten 17 17,0 

  Medveten 12 12,0 

  Välmedveten 5 5,0 

  Mycket välmedveten 2 2,0 

  Inte intresserad 5 5,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 8 

De flesta respondenterna verkar i majoritet vara icke medvetna eller knappt medvetna om hur 
deras bank/försäkringsbolag tar ansvar för hur deras beslut och verksamhet påverkar 
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samhället och miljön. På denna fråga svarade även 5,0 % av alla respondenter att detta var 
något som inte intresserade dem överhuvudtaget. 

 

Fråga 12. Hur viktigt anser du att det är för dig som kund att vara insatt i hur din 
bank/ditt försäkringsbolag tar ansvar för hur deras beslut/verksamhet påverkar 
samhället samt miljön? 

  Frekvens Procent 

 Oviktigt 8 8,0 

  Ganska oviktigt 7 7,0 

  Mer oviktigt än viktigt 23 23,0 

  Mer viktigt än oviktigt 23 23,0 

  Viktigt 22 22,0 

  Mycket viktigt 13 13,0 

  Inte intresserad 4 4,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 9 

På denna fråga svarade majoriteten av alla respondenter att de ansåg att detta är något som är 
viktigt.  
 

 

Fråga 13. Har du undersökt/tagit del av de värderingar som din bank/ditt 
försäkringsbolag arbetar efter då de investerar dina pengar? 

  Frekvens Procent 

 Inte tagit del 43 43,0 

  Knappt tagit del 14 14,0 

  Tagit del i viss 
utsträckning 16 16,0 

  Insatt 8 8,0 

  Välinsatt 12 12,0 

  Mycket välinsatt 1 1,0 

  Inte intresserad 6 6,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 10 
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Majoriteten av respondenterna har inte tagit del av de värderingar som deras försäkringsbolag 
och bank arbetar efter då de investerar deras pengar. 

 

Fråga 14. Hur viktigt är det för dig som kund att veta exakt hur dina pengar investeras? 

  Frekvens Procent 

 Oviktigt 6 6,0 

  Ganska oviktigt 7 7,0 

  Mer oviktigt än viktigt 11 11,0 

  Mer viktigt än oviktigt 22 22,0 

  Viktigt 18 18,0 

  Mycket viktigt 34 34,0 

  Inte intresserad 2 2,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 11 

Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att veta exakt hur deras pengar 
investeras. 
 

Fråga 15. Vad är viktigast för dig när du väljer bank/försäkringsbolag? 

Att få så hög
avkastning som

möjligt

Hur pengarna
investeras

Geografiskt
avstånd

Personlig relation
med personer i

företaget

 
Figur 5 

Respondenternas svar visar tydligt att det som fästs mest vikt vid är att få så hög avkastning 
som möjligt. På denna fråga fanns ett bortfall på 9 respondenter. Bortfallet berodde på att 
respondenterna enbart hade kryssat i ett alternativ. Huvuddelen av dessa respondenter hade 
kryssat i alternativet att få så hög avkastning som möjligt.  
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Fråga 16. Om du visste att ett företag arbetar på ett sätt som är bra för samhället samt 
miljön, skulle du kunna tänka dig att vara kund där även om det skulle innebära en 
högre kostnad för dig? 

  Frekvens Procent 

 Ja 44 44,0 

  Nej 30 30,0 

  Ja, om inte kostnaden 
överskrider en viss 
procent 

26 26,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 12 

De flesta respondenter kan tänka sig att betala ett högre pris om de vet att ett företag handlar 
etiskt. De flesta respondenter som valde det tredje svarsalternativet skrev att de kan tänka sig 
att betala en högre avgift om den ligger på maximalt 5-10 %.   

 
Fråga 17. Tror du att det innebär en högre kostnad att som företag jobba på ett sätt som 
är bra för samhället samt miljön? 

  Frekvens Procent 

 Ja 55 55,0 

  Nej 45 45,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 13 

Här var respondenternas svar relativt jämt fördelat. En svag majoritet tror att det innebär en 
högre kostnad att som företag arbeta på ett sätt som är bra för samhället såväl som för miljön.  

Fråga 18. Om du som kund inte skulle påverkas ekonomiskt - skulle du försöka att 
påverka din bank/ditt försäkringsbolag att arbeta mer ansvarsfullt med frågor som 
påverkar samhället samt miljön? 

  Frekvens Procent 

 Ja 62 62,0 

  Nej 38 38,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 14 

Här svarar majoriteten av respondenterna att de skulle försöka att påverka deras 
försäkringsbolag och bank att arbeta mer etiskt om detta inte påverkar dem ekonomiskt. 
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Fråga 19. Vad tror du är viktigast för företag; att maximera sin vinst eller att arbeta på 
ett sätt som är bra för samhället samt miljön utöver det som är lagstadgat?  

  Frekvens Procent 

 Arbeta för samhället 
och miljön 28 28,0 

  Maximera sin vinst 72 72,0 

  Total 100 100,0 

Tabell 15 

Majoriteten av respondenterna tror att det är viktigast för företag att maximera sin vinst. 

 
I fråga 19 ingick även en motiveringsdel. Nedan följer några av respondenternas svar: 

1. Arbeta fördelaktigt för samhället samt för miljön 

Bland motiveringar för varför företag ska arbeta fördelaktigt för samhället såväl som för 
miljön utgjordes en väsentlig del av motiveringarna en koppling till konsumenters växande 
medvetenhet. Enligt respondenterna kommer företag som handlar etiskt uppleva fördelar 
genom att kunder kommer att ställa högre krav på företag i framtiden. Det var alltså främst det 
långsiktiga perspektivet som de såg till.  

 
2. Maximera sin vinst 

Bland motiveringarna kring varför företag främst är intresserad av vinst var de mest inriktade 
mot ett kortsiktigt perspektiv. Respondenterna hävdade att företag mest är intresserade av 
vinst då det gäller att överleva på marknaden. Respondenterna ansåg även att företaget har ett 
ansvar gentemot dess intressenter. Det tror även att företag förknippa till exempel miljöarbete 
med något kostsamt. Andra respondenter motiverade dock sitt val med att en vinstgivande 
organisation kan arbeta för samhälle och miljö men att vinsten bör sättas främst. En del av 
respondenterna skrev också att pengar styr helt enkelt. 

 

Några övriga kommentarer från respondenterna om ämnet som helhet: 

I slutet av enkäten gavs respondenterna möjligheten att skriva sina övriga kommentarer. Här 
framkom att många av respondenterna anser att det behövs ett mer långsiktigt tänkande. De 
ansåg även att företagen genom kunskap borde kunna effektivisera exempelvis sitt miljöarbete 
så att detta inte behöver höja företagens kostnader. Andra respondenter skrev att de aldrig har 
hört talas om att försäkringsbolag och banker arbetar etiskt, medan andra skrev att dessa bolag 
borde ha tillräckligt med resurser för att kunna satsa på detta. Slutligen kunde vi konstatera att 
de flesta respondenterna var eniga om att detta är ett viktigt ämne att diskutera. 
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4.2 Företagsmaterial 

4.2.1 Försäkringsbolag 
Länsförsäkringar 

Miljö 

Länsförsäkringar beskriver på sin hemsida att ”ett fokusområde i miljöarbetet är att minska 
våra kunders skador”. Detta på grund av att då en skada uppstår så innebär detta en 
miljöpåverkan. Exempelvis blir det en ökad energiförbrukning, sanering, transporter, 
materialanvändning, avfall samt transporter. Efter en omfattande analys av vattenskador 
kunde det konstateras att en vattenskada innebär utsläpp av 300kg koldioxid. Det går dock 
inte att förebygga alla skador och länsförsäkringar ser därför till att samarbeta med 
entreprenörer vars arbete är kvalitets- och miljögodkänt. Länsförsäkringar tar kontinuerligt del 
av nya rön och bättre metoder, dessa rön delges sedan de entreprenörer de samarbetar med. På 
Länsförsäkringars hemsida står även att de kan ge råd till sina kunder då de själva ska 
underhålla och reparera. Länsförsäkringar försöker att tillsammans med andra inom 
byggbranschen att exempelvis testa olika materials beständighet samt dess miljöpåverkan. 
Inom länsförsäkringsgruppen är samtliga bolag miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
Länsförsäkringar definierar ISO 14001 såhär; ” det innebär att vi i beslut och handling tar 
miljöhänsyn för att ständigt minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar 
samhällsutveckling”.  (lansforsakringar.se) 

 

Miljöpolicy 

Länsförsäkringar har i sin miljöpolicy tre punkter, dessa är hämtade direkt från 
Länsförsäkringars hemsida (lansforsakringar.se); 

• Vi ska i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom 
ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom 
vår verksamhet. 

• Vi ska uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och 
organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. 

• Vi ska öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka 
våra kunder och leverantörer. 

 

Anledningen till dessa punkter är att företaget vill ”bidrar till en hållbar utveckling i 
samhället och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom bank 
och försäkring”.  (lansforsakringar.se) 

 

Etik 

Länsförsäkringar stödjer forskning inom områden som; trafiksäkerhet, brottsbekämpning, 
hälsa och välfärd, klimat, miljö, skog och lantbruk samt återvinning av produkter. Allt detta i 
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enlighet med deras strävan att förebygga skador innan de sker samt att begränsa skador. Då 
det gäller tillsyn och regel så regleras Länsförsäkringars verksamhet främst av 
försäkringsrörelselagen samt försäkringsavtalslagen. De tillsynsmyndigheter samt 
tillståndsmyndigheter som Länsförsäkringar lyder under är; finansinspektionen, 
konsumentverket samt datainspektionen. Förutom att företaget följer de föreskrifter som 
utfärdats av tillsynsmyndigheten så rättar sig även varje bolag efter de råd och föreskrifter 
som utfärdats av branschorganisationerna där bolaget är medlem. Ett exempel är Sveriges 
Försäkringsförbund.  (lansforsakringar.se)  

 

Folksam 

Miljö 

Folksam har höga miljökrav på sin egen verksamhet såväl som på deras leverantörers 
verksamhet. På deras hemsida skriver de att ”vi har möjlighet att påverka i rätt riktning, så 
varför låta bli?”. De skriver även att de har möjlighet att hjälpa både deras kunder samt 
allmänheten att välja mer miljövänliga alternativ. Sedan år 2003 har Folksam förutom sin 
ekonomiska årsredovisning även haft en hållbarhetsredovisning. I denna redovisning ingår en 
beskrivning av det arbete för ett uthålligt samhälle ur ett ekonomiskt, ekologiskt samt socialt 
perspektiv. Nedan följer några exempel, direkt hämtad från Folksams hemsida, på vad 
Folksam gör för att minska deras negativa påverkan av miljön (folksam.se); 

• Sedan 8 år tillbaka mäter vi och publicerar börsbolagens koldioxidutsläpp i Folksams 
Klimatindex.  

• Folksam deltar som enda svenska företag i utformningen av FN:s riktlinjer för 
internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.  

• Vi har infört Bra miljöval-el vilket minskat våra koldioxidutsläpp från 220 till 15 ton 
årligen.  

• Vi har minskat våra utsläpp från tjänsteresor under 2006 med 15,4% vilket motsvarar 
211 ton.  

• Vår villa- och fritidshusförsäkring är på samma sätt miljöanpassad med Gröna villkor. 
De 175 entreprenörer som vi använder vid reparation av skada är miljögodkända och 
använder Folksams Byggmiljöguide och minimerar miljöpåverkan.  

 

ZeroMission 
Folksam kompenserar de utsläpp de ännu inte har lyckats att få bort genom att plantera skog 
på områden som tidigare har skövlats eller avverkats. Syftet med skogsplanteringen är; 
kolbindningssyfte, öka den ekologiska mångfalden, motverka jorderosion, återställande med 
mera. Planteringen har även viktiga sociala effekter, exempelvis för familjejordbruken. De 
planterade träden kan till exempel användas som ved, virke, djurfoder samt vid  
fruktproduktion.  (folksam.se)   
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Folksams miljöpolicy 

”Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner 
trygghet”. På Folksams hemsida finns fyra punkter på åtgärder de har för att minska de 
negativa effekterna på samhället och miljön. Dessa är; att finansiera välfärd, 
skadeförebyggande arbete, ett aktivt ställningstagande för miljön, utvecklande av 
rehabiliteringsmetoder. På hemsidan redovisas det för några exempel på hur de går tillväga 
för att uppnå detta. Några exempel, hämtade direkt från Folksams hemsida, är (folksam.se);  

• Öka kunskapen, förståelsen och värdegemenskapen om sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter av en hållbar utveckling.  

• Följa upp, utvärdera och öppet redovisa vårt arbete för en hållbar utveckling.  
• Ta hänsyn till olika aspekter av hållbar utveckling i strategiska beslut och vid 

utveckling av affärskoncept, tjänster och kapitalförvaltningsstrategier. 
  

Ansvarsfulla placeringar 

Folksam anser att företag med ett välutvecklat miljöarbete är intressanta investeringsobjekt. 
Dels på grund av att de har möjlighet att bygga ett starkt varumärke. De är även mindre 
känsliga för eventuella förändringar i miljölagstiftningen. De kriterier som finns för de företag 
där Folksam investerar ska bland annat ha definierat sitt miljöarbete, i detta ingår; viktigaste 
mål, strategier, medel samt organisation. Det ska även finnas en åtgärdslista för att minska 
företagets negativa miljöpåverkan. Folksam betygsätter även företagets miljöarbete. Högsta 
betyg ges till de företag som bidrar till utveckling i miljöarbetet.  (folksam.se)   

Folksam investerar bland annat i företag som är verksamma inom hållbara energilösningar, 
hållbara transportlösningar, teknik för återvinning, naturresurshållning samt arbetsmiljö och 
socialt ansvar.  (folksam.se)   

Folksam arbetar också för mänskliga rättigheter. I detta ingår främst arbetsförhållanden inom 
de företag där de investerar. Folksam vill att dessa företag ska garantera att deras anställda 
arbetar under drägliga arbetsförhållanden. Folksam anser att en god arbetsmiljö har en positiv 
effekt på produktiviteten samt lönsamheten i företaget. Folksam skriver på sin hemsida att det 
oftast inte är barnarbete som är det största problemet här. Det är snarare så att de anställda 
som finns ofta vill arbeta så mycket som möjligt för att kunna försörja sina familjer. Här 
menar Folksam att det är viktigt att arbetstiden begränsas samt att en korrekt lön betalas ut. På 
sin hemsida skriver de även att det är viktigt att eventuella barnarbetare som upptäcks i 
fabriken inte avskedas direkt. De menar att barnet då kan tvingas till prostitution, istället 
föreslår de att fabriken ska undersöka om de kan anställa någon annan i familjen som kan 
försörja familjen. Folksam föreslår även att fabriken kan låta den underåriga att arbeta ett par 
timmar på dagen och sedan erbjudas skolgång resterande timmar. Det finns vissa 
internationella riktlinjer angående detta. En av dessa är ILO (International Labour 
Organisation). I ILO ingår fyra områden; rätt att organiserar sig och förhandla kollektivt, 
minimiålder, diskriminering och tvångsarbete.  (folksam.se)   

Folksam arbetar även med att motverka korruption. Detta inkluderar allt från mutor och 
favorisering till utpressning och förskingring. Sammantaget är det ett missbruk av sin 
maktposition för egen vining. Korruption har en negativ effekt på pris, kvalitet och service. 
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Korruption kan även hämma ekonomisk tillväxt samt utvecklingen av demokrati. Eftersom 
Folksam strävar efter ett långsiktigt hållbart samhälle och ett samhälle där individen kan 
känna trygghet är detta något de vill motverka. En sektor som enligt Transparency 
International är en av de tre mest korrupt är vapen- och försvarssektorn. En anledning till 
detta är att de är omöjligt för utomstående att kontrollera då dessa affärer är sekretessbelagda. 
Folksam skriver på sin hemsida att de långsiktiga vinnarna är de som tar sitt ansvar.  
(folksam.se)   

Folksam investerar inte i företag där någon del av omsättningen kommer från produktion av 
tobak eller tobakspodukter. Här har dock företaget vissa restriktioner, med ”någon del av 
omsättningen” menar Folksam ”mer än 10 miljoner kronor eller 1 % av rapporterad 
omsättning”. Det är svårt för deras leverantör av etisk granskning att garantera med en lägre 
marginal än detta. Folksam skriver dock att i företag som omsätter 500 Mkr så gäller 
enprocentsgränsen, det blir då 5Mkr.  (folksam.se)   

 

4.2.2 Bank 
Swedbank 

Miljö 

Enligt Swedbank är ekonomi, miljö och samhället är de tre delar vilka utgör den helhet i 
vilken alla företag verkar. Swedbank är ett vinstdrivande företag men tar upp ett citat från 
David Brower, stiftaren av Friends of the Earth; ”There is no business to be done on a dead 
planet”. På Swedbanks hemsida står att ” utan en långsiktig miljö- och samhällsutveckling 
finns heller ingen långsiktig ekonomisk utveckling”. Swedbank har sina rötter i 
Föreningssparbanken och Föreningssparbanken hade som syfte att bidra till en positiv 
samhällsutveckling då den grundades. ”Att vara aktiva för miljö och samhälle är därför en 
grundbult i Swedbanks kultur”. Swedbank erbjuder produkter och tjänster som gör det möjligt 
för kunden att kombinera fördelaktiga ekonomiska lösningar med miljöhänsyn. Swedbank har 
även ett aktivt samarbete med WWF.  (swedbank.se) 

Inom verksamheten i Sverige har de sedan 2001 Bra miljöval el. De reser i största möjliga 
mån med tåg, till exempel på sträckor mellan Stockholm - Göteborg, Stockholm - Malmö och 
Stockholm – Växjö används enbart tåg. De tycker även miljömärkt samt använder miljömärkt 
papper. Swedbank håller även på med ett projekt som innebär att kunderna kan använda sig 
av elektronisk avisering, detta projekt förväntas spara 200 ton papper, vilket motsvarar 3000 
träd/ 30 000 kvadratmeter skog. Enligt Swedbanks hemsida arbetar företaget aktivt för att 
minska miljöbelastningen och ta deras miljöansvar. Swedbank är idag den enda börsnoterade 
banken i Norden som är miljöcertifierad enligt ISO 14 001. Denna certifiering av deras 
miljöledningssystem säkerställer att de ständigt förbättrar deras strukturerade miljöarbete.  
(swedbank.se) 

Såhär definierar Swedbank ISO 14 001: ” Ett medvetet val. Swedbank vill både genom ett 
internt aktivt miljöarbete och via våra kunder bidra till att den negativa miljöbelastningen 
minskar. Och vi vill gärna hjälpa dig att göra ett medvetet val för din ekonomi och för 
miljön”. (swedbank.se) 
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Etik 

Swedbank lyder under en rad lagar, förordningar och interna regler. Dessa täcker till exempel 
banksekretess, skydd av personuppgifter och informationssäkerhet. De inkluderar även regler 
för värdepappershandel, rådgivning samt kreditgivning. Då det gäller att motverka 
penningtvätt och terroristfinansiering finns även här speciella regler. För att Swedbank ska 
kunna överleva är det av största vikt att omvärlden känner ett förtroende för företaget. På 
grund av detta är grunden för bankens anseende att de har en hög etisk standard. Enligt 
Swedbank byggs detta förtroende upp dels genom möten med enskilda kunder men även 
genom en ständig dialog mellan medarbetare. Det är varje chefs ansvar att diskutera etiska 
frågeställningar samt eventuella problem som uppstår i den dagliga verksamheten. På 
Swedbanks hemsida poängteras även vikten av att gällande regler efterlevs. Därför finns det 
både centrala samt lokala funktioner inom företaget som kontinuerligt följer upp detta.  
(swedbank.se) 

Swedbank har även internationella åtaganden, de har till exempel undertecknat FN:s ”Global 
Compact – åtagande”. Tanken med ”Global Compact – åtagande” är att det ska främja 
ansvarsfullt företagande världen över, detta innehåller tio principer då det gäller mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor och förebyggande av korruption. Utöver detta stödjer de även ”FN:s 
miljöprogram för den finansiella sektorn United Nations Environmental Program”.  
(swedbank.se) 

 

Handelsbanken  

I samhället 

På Handelsbankens hemsida står att ”det företag som har den högsta kostnadseffektiviteten och 
samtidigt levererar de bästa produkterna eller tjänsterna, det vill säga har de mest nöjda 
kunderna, gör den bästa insatsen i samhället”. Det står även att för att långsiktigt öka 
samhällets välstånd är en högre produktivitet ett måste.  (handelsbanken.se) 
 
Socialt ansvarstagande  

Handelsbanken, som alla andra banker, är beroende av samhällets förtroende. Det är därför 
viktigt att bankens arbete utgår från en människosyn som präglas av tilltro och respekt. Alla 
anställda är ansvariga för att detta efterlevs. Deras handlande måste vara professionellt i både 
sociala och etiska frågor. De affärsbeslut som gör inom banken måste kunna försvaras, då 
både utifrån ett etiskt såväl som utifrån ett socialt perspektiv. Mänskliga rättigheter är även 
något som uppmärksammas av banken och vid till exempel en kreditgivning undersöks 
kundens förhållningssätt till mänskliga rättigheter. Banken ställer samma krav på kompetens 
oberoende av kön. Inom banken bedrivs jämställdhetsarbete tillsammans med de fackliga 
organisationerna. Ansvaret för att företaget ska arbeta med socialt ansvarstagande har; 
cheferna för den centrala personalavdelningen, vice VD samt medlemmar i koncernledningen.  
(handelsbanken.se) 
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Miljö 

På handelsbankens hemsida står att de vill ” medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom 
att vidta åtgärder som minimerar bankens miljöpåverkan”. De miljöfrågor som uppkommer i 
verksamheten är exempelvis då kreditgivning skall ges, när banken undersöker miljörisker. 
Kunder erbjuds även sparande i fonder med miljöprofil och etisk profil. Genom att erbjuda 
kunderna Internet samt andra automatiserade banktjänster minskar även påverkan på miljön. 
Handelsbanken är även medveten om sin direkta påverkan på miljön genom sin verksamhet. 
Med detta menas till exempel koldioxidutsläpp från tjänsteresor och förbrukning av värme 
och el. För att motverka de negativa effekterna som verksamheten har på miljön har banken 
utformat visa åtgärder; Banken har e-brevlåda, detta minskar användandet av papper. Vissa 
kontor har även rörelsedetektorer i allmänna utrymmen som släcker ljuset när ingen vistas i 
lokalen. Banken har även byt från kylanläggning till fjärrkyla med mera.  (handelsbanken.se) 

 

Etiska riktlinjer 

Samtliga anställda inom Handelsbanken omfattas av företagets etiska riktlinjer. Det är viktigt 
att anställda uppträder på ett sådant sätt att bankens förtroende upprätthålls. Då en anställd 
stöter på problem av etisk natur ska närmaste chef kontaktas och om inte denne kan svara 
skall bankledningen kontaktas. Då rådgivning ges till kunder skall deras behov, ekonomiska 
ställning samt riskbenägenhet utgöra grunden. Den information som ges till kunden ska vara 
tydlig, saklig samt lättförståelig. Diskriminering till exempel på grund av kön, ålder eller etisk 
bakgrund är helt förbjudet. Anställda inom banken ska vara väl förtrogna med den gällande 
lagstiftningen då det gäller exempelvis insider och insynsställning. Anställda får inte heller 
handlägga frågor där handläggaren eller närstående har ett väsentligt intresse. De etiska 
riktlinjer som finns inkluderar även bankens konsulter samt uppdragstagare.  
(handelsbanken.se) 

 

4.3 Intervjuer med anställda inom försäkringsbolag samt 
banker 

4.3.1 Intervju 1 Försäkringsbolag 
Position: Säljare/Rådgivare i ett större försäkringsbolag 

Etiskt arbete: Satsar mycket på ungdom till exempel genom ”Farsor och morsor på stan”. 

Etiskt beteende: Etiskt beteende är något som diskuteras både på fond sidan och 
överhuvudtaget inom hela företaget. Enligt honom/henne är detta något som är viktigt inom 
detta försäkringsbolag.  

 Etiska fonder: Cirka 5-6 stycken av 90 fonder är etiska fonder. Detta är dock inget som de 
marknadsför särskilt. Rådgivarna vet om att de finns men de saluför det inte. Respondenten 
kan inte ge någon anledning till varför inte detta ”pushas” för. Han/hon poängterar dock att 
”det ligger i tiden nu” och att det kanske borde uppmärksammas mer.  
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Investering av kunders pengar/tillgångar: Enligt respondenten finns inga specifika riktlinjer 
för hur kundernas pengar investeras utan detta beror på en dialog med kunden; vilken risk 
kunden vill ta och hur de vill placera sina pengar. Det finns dock ett fåtal kunder som är 
intresserade av etiska fonder.  Huvudfokus från kundens sida är oftast att få så bra avkastning 
som möjligt. Då en kund ska investera sina pengar så måste denne skriva under en 
kunddokumentation som visar att rådgivaren och kunden är överrens om hur pengarna ska 
spenderas, allt detta i enlighet med rådgivningslagen samt kunddokumentationslag.  

Utveckling kunder: Det är tydligt att intresset för etiska fonder har ökat, det är dock inte 
”påfallande” många. Respondenten ser här en koppling mellan bristen på marknadsföring och 
kundernas efterfrågan. ”Om vi gör dem uppmärksamma på det så tror jag att det skulle bli 
mer uppmärksammat, det tror jag”. De kunder som faktiskt frågar kring etiska fonder är 
enligt respondenten inte så väl insatta i ämnet, ”de frågar just framförallt om vapen och 
barnarbete”.  

Utveckling inom företaget: Enligt respondenten har det inte skett någon större utveckling 
inom företaget. Enligt respondenten har företaget alltid haft lika stort intresse för etiska 
frågor. För 10 år sedan, även innan det blev aktuellt med etiska fonder så fanns det inom 
företaget. Respondenten säger dock att arbetet inom företaget har blivit mer fokuserat på det 
idag än för 10 år sedan. Det som respondenten dock vill poängtera är att de alltid har satsat 
pengar på barn och utsatta i samhället. Här talas det inte bara om etiska fonder utan även etik 
och moral, vad bolagets handlingar samt åsikter. Respondenten tar även upp att det har varit 
vissa skandaler inom olika företag och det är inget som företaget vill förknippas med. ”Ingen 
vill ertappas med fingrarna i syltburken. Där funderas det nog ganska mycket innan man tar 
olika steg marknadsföringsmässigt”. 

Ansvar: Respondenten anser att det är den enskilda individen som har ett ansvar för 
samhällets välfärd och för miljön. Den enskilda individen måste ta ett ansvar så att det sprids 
uppåt. Likadant är det med företag, de måste ta ansvar och sprida det neråt. Staten kan också 
påverka genom lagar. Här kan även företagen förbättra sin miljövård och sitt etiska beteende 
genom bestämmelser. Även om respondenten lägger vikt vid att den enskilda individen måste 
ta ett ansvar vill denne ändå poängtera vikten av att alla delar i samhället arbetar tillsammans.  

Kostnadsfråga: Respondenten är övertygad om att det innebär en högre kostnad att som 
företag arbeta miljömässigt. Företag tänker på att tjäna pengar och är beroende av ”nästa 
kvartalsrapport”. Enligt respondenten har staten en stor makt här, det kan till exempel att 
erbjuda skattelättnader till de företag som arbetar för miljön påverka positivt. Genom att 
reglera till exempel utsläpp med ekonomin så väcks företagens uppmärksamhet. Det bör 
enligt respondenten även införas höga böter för dem som inte följer regler, ”förlorar de 
pengar på det så måste de göra något åt det”.  

 

4.3.2 Intervju 2 Bank 
Position: Rörelsechef inom en större bank 

Etiskt arbete/Etiskt beteende: I deras kreditpolicy står att de ska beakta etiska aspekter vid 
kreditgivning. Det finns även en uttalad etisk inriktning på vissa placeringar. Respondenten 
poängterar att etik är viktigt inom bankverksamhet, det vill säga att de arbetar på ett seriöst 



 

43 

 

och korrekt vis. ”Men i grunden är ett etiskt och korrekt beteende absolut en grund för en 
bankverksamhet”. 

Etiska fonder: Då det talas om etiska fonder blir etiskt beteenden ännu mer uttalat, i dessa 
placeringar ska företag som arbetar med barnarbetskraft och liknade undvikas eller helt 
uteslutas. Företaget har en relativt bred marknadsföring då det gäller etiska fonder. De 
annonserar dels i sina banklokaler då i form av skyltar, samt genom sina rådgivare. Eftersom 
det alltid sker rådgivning med kunden när denna ska investera pengar så är detta ett tillfälle 
för rådgivaren att ställa frågor kring hur kunden ser på sina pengar. Enligt respondenten är det 
dock upp till den enskilda rådgivaren att bedöma om detta är en viktig parameter i 
sammanhanget. 

Utveckling kunder: Enligt respondenten har etik och miljö blivit mer uppmärksammat både 
från kundernas sida men även från företagets sida. Enligt respondenten är detta något som 
ökar för varje år. Respondentens uppfattning är att de kunder som frågar efter etiska fonder 
ofta har ett starkt intresse av detta. Respondenten tar exempelvis  upp att vissa större 
placerare, då kyrkor och stiftelser har en väl uttalad önskan i att ha en etik placering och 
ibland även en miljöprofil på sina placeringar. Dessa kunder är oftast väl insatta i vad det ska 
innefatta eller inte innefatta.  

Utveckling inom företaget: Enligt respondenten har företagets intresse för etik märkbart ökat. 
Företaget har även en miljöpolicy. När det gäller företagets ”mjuka värden” ingår miljö-, etik- 
samt mångfaldsfrågor. ”Det är tveklöst att det har ökat intresset för och fokus på de här 
frågorna”. 

Ansvar: Enligt respondenten så är det individen som har det yttersta ansvaret för samhällets 
välfärd samt för miljön. ”Om personer engagerar sig i de här frågorna så får vi genomslag i 
våra olika organisationer eller andra större sammanhang”.  

Kostnads fråga: Respondenten anser att det initialt är en högre kostnad att arbeta på ett sätt 
som gynnar samhället samt miljön. Exempelvis då det gäller att välja ut etiska fonder. Detta 
kräver att de är mer insatta eftersom de behöver välja bort de fonder som de anser inte lever 
upp till dessa krav. 

Maximera vinsten eller arbeta etiskt, måste man välja? Enligt respondenten är det i ett 
vinstdrivande företags natur att maximera sin vinst. Respondenten poängterar dock att det 
finns vissa begränsningar då det kommer till att tjäna pengar. I ett långsiktigt perspektiv måste 
företaget ta hänsyn till etik, miljö, medarbetare, kunder samt leverantörer. Det är dock 
vinstmaximering som driver ett företag så långsiktigt är det detta som är viktigast. ”Man kan 
säga att företagens uppgift inte är att värna om etiska eller miljömässiga frågor för då finns 
det förmodligen små förutsättningar att överleva”. Företaget arbetar främst för att ge bästa 
möjliga avkastning på det kapital som investeras. Det finns dock ett antal kvalitetskrav på 
vinsten, i dessa ingår till exempel etiska aspekter. Respondenten avslutar med att säga att ”det 
övergripande syftet med ett bolag och en bank är att tjäna pengar, och det kan man göra utan 
att bryta mot etiska principer”.  
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5. Diskussion av studiens resultat samt befintliga teorier 

5.1 Definition av etik 
Enligt de teorier vi har studerat är etik nära kopplat till erkända värderingarna hos en specifik 
grupp individer. Det är deras åsikter som bedömer vad som är etiskt eller oetiskt. Det finns 
dock vissa grundidéer som avviker från detta påstående. Dessa grundidéer beskriver det som 
anses vara rätt eller fel för att gynna en större grupp individer istället för att bara gynna en 
mer begränsad grupp individer. Begreppet etik anses vara en gräns vilken inte går att 
förhandla om, något som måste upprätthållas. Enligt de teorier vi tagit del av kan etik även ses 
som ett verktyg för vad som ska uppfattas som accepterat beteende. I ett citat som är taget 
från Baccarani (2008) beskrivs etik som ”a wish, a search, a hope and an adventure of the 
spirit”. Baccarani (2008) har även utformat tre olika objektiv för etik, dessa är; omsorg för sig 
själv, omsorg för andra samt omsorg för den organisation där individen är verksam.  
(Baccarani, 2008)  

I vår enkätstudie frågade vi respondenterna hur de skulle definiera etik. Deras svar var i 
relativt stor utsträckning liknande de teorier vi har funnit kring etik och dess definition. En 
större del av respondenterna svarade exempelvis att etik är när en individ tar ansvar för sina 
handlingar. Individen ska även handla i linje med samhällets riktlinjer angående faktorer som 
uppfattas som rätt eller fel. Det framkommer även från respondenterna att det inte kan 
uppfattas som etiskt beteende då någon utnyttjar andra individer för egen vinning. Etik för 
respondenterna var att hitta balansen mellan att både gynna sig själv, att gynna samhället samt 
att gynna miljön. En del av respondenterna såg även till det globala perspektivet, det vill säga 
de såg inte bara till det samhället där det själv är verksamma utan kunde även se till ett större 
område.  

Det som respondenterna i enkätstudien uppmärksammade men som inte återfinns i de 
definitioner vi fann i tidigare teorier var miljöaspekten. Respondenterna pratade ofta om sig 
själv, sina med människor och miljön. Några respondenter kom även med kommentarer som 
att vi bör satsa på förnybara källor och att vi behöver se mer långsiktigt då det gäller 
miljöaspekten.  

Då vi sökte företagsinformation var det även här tydligt att det finns en tydlig 
sammankoppling mellan etik och miljö. Företagen skriver ofta ihop dessa delar som en 
sammanfattning av vad det gör för att bli en positiv del av samhället. Exempelvis tar 
Swedbank upp att de ser ekonomi, miljö och samhället som en helhet i vilket alla företag 
verkar (swedbank.se).  

I de intervjuer vi genomfört med anställda inom försäkringsbolag och bank framkommer att 
även om företagen arbetar i viss mån för miljö, är detta något som i större utsträckning bör 
regleras av lagar och regler. Enligt respondenterna ser företagen främst till det ekonomiska 
resultatet för att tillfredställa sina intressenter. Det som dock framkommer är att eftersom 
kunderna är en av dessa intressenter så är deras åsikter högt värderade. Båda respondenterna 
påpekade i respektive intervju att försäkringsbolag och banker är beroende av att de uppfattas 
som etiska av kunder. Om de inte har något förtroende hos deras kunder så kommer inte deras 
verksamhet att fungera.  
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I den företagsinformation vi tagit del av ser vi även en tydlig tendens då det gäller att se mer 
från ett globalt perspektiv. Ett exempel på detta är Folksam som är del av ett program som 
heter ZeroMission vilket är till för att kompensera de utsläpp de inte kunnat få bort än. Detta 
program planterar skog i områden där det tidigare har skövlats eller avverkats. Detta ger även 
fördelar för lokalbefolkningen i dessa länder.  (folksam.se) Ett ytterligare exempel på detta är 
Swedbank som lyder under FN:s ”Global Compact – åtagande” vilket är tänkt ska främja 
ansvarsfullt företagande världen över.  (swedbank.se) 

Vi anser att det som framkommit i vår enkätstudie, från den företagsinformation vi tagit del 
av samt genom våra intervjuer visar tydliga tendenser på att samhället börjar se mer från ett 
globalt perspektiv samt från ett miljöperspektiv. Vår tanke när vi har analyserat vårt empiriska 
material är alltså att samhället har blivit både mer globaliserat samt mer inriktat mot 
miljöaspekten än vad som speglas i de teorier vi tagit del av.  

Vidare är växthuseffekten ännu ett ämne som har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Den 
ökande mängden information om de negativa effekter som samhället har på miljön anser vi 
har en stor del i att våra respondenter såväl som företagen kommenterar miljöaspekten. 
Sörensen (2002) skriver att medvetenheten ökar då kunskapsnivån i samhället stiger i takt 
med att individer får en högre utbildningsnivå (Sörensen i Svensson och Wood, 2007).  

 

5.1.1 Informationssökning 
Större delen av respondenterna i vår enkätundersökning anser att det är viktigt att företag 
arbetar på ett sätt som gynnar samhället och miljön. 58,9 % av respondenterna anser även att 
det som kund är viktigt att vara medveten om detta. Något som dock strider mot detta enligt 
oss är att det även i enkätstudien framkommer att en stor del av respondenterna inte är 
medvetna om huruvida försäkringsbolagen och bankerna tar ansvar för den påverkan deras 
beslut har på samhället och på miljön. En tanke här kan vara att de flesta respondenter tar för 
givet att företagen arbetar etiskt. Detta antagande faller dock då vi ser till svaren på frågan om 
”respondenterna tog för givet att deras försäkringsbolag och bank arbetar på ett sätt som 
gynnar samhället och miljön”. På den frågan svarade nämligen majoriteten av respondenterna 
nej. Om vi kopplar detta till frågan som behandlar vilka faktorer som respondenterna påverkas 
mest av vid val av försäkringsbolag och bank ser vi att pris ligger på första plats medan 
företagets etiska arbete kommer i sista hand. Även om respondenterna anser att det är viktigt 
att företag arbetar etiskt så är det få som är medvetna om huruvida företagen faktiskt uppfyller 
dessa krav. Det framkommer även att företagens etiska arbete kommer längre ner på lista av 
påverkansfaktorer då det gäller val av försäkringsbolag och bank, detta är dock inte samma 
sak som att säga att det inte påverkar respondenternas köpbeteende alls.  

Vidare kan diskuteras om det är försäkringsbolagen och bankerna som har marknadsfört sig 
för lite och om denna omedvetenhet bland kunder är företagens ansvar. Vi hade dock en fråga 
i enkäten där vi frågade vad kunderna föredrog då det gäller informationssökning. Här 
svarade de flesta respondenter att de föredrar att själva söka information. Utifrån detta kan det 
påstås att försäkringsbolag och banker bör ha mycket information till exempel på Internet och 
i deras butiker eller liknande. Utifrån detta avseende har de försäkringsbolag och banker som 
undersökts lyckats väl. Deras hemsidor är fulla av information angående deras etiska beteende 
och deras påverkan på samhället.  
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5.2 Påverkansfaktorer vid val av försäkringsbolag och bank 
Enligt teorier hämtade från Kotler m fl. (2005) påverkas konsumenter av fyra olika faktorer. 
Faktorerna är; kulturella faktorer, sociala faktorer, personliga faktorer samt psykologiska 
faktorer. Dessa faktorer eller karaktärsdrag som de också kallas kan vara svåra för 
marknadsförare att påverka. Karaktärsdragen är oftast nära kopplade till kundens värderingar. 
På grund av detta är det av största vikt att marknadsförare tar dessa i beaktande.  (Kotler, 
2005) 

Övertalning är ett begrepp som på grund av att det anses ha en negativ klang har undvikits i 
framförallt ”public relations – litteratur”. Begreppet förklarar vad som händer när företag vill 
sälja sina varor till konsumenten. Övertalningen sker genom att kunden informeras om 
produkten, öka medvetenheten hos kunden eller genom att påverka konsumentbeteenden.  
(Messina, 2007) Smith (2008) skriver att marknadsförare använder sig av socialt 
ansvarstagande som ett övertalningsargument för att sälja sina produkter. (Smith, 2008) 

När vi utformade våra alternativ till vår enkät och frågan kring faktorer som påverkar 
respondenternas val av försäkringsbolag och bank utgick vi bland annat från de faktorer som 
Kotler (2005) diskuterar. Teorierna kring övertalning var även något som lades in i form av 
marknadsföringsalternativ. Då vi ser till de tre alternativ som respondenterna i 
undersökningen svarade att de påverkades mest av och jämför dessa med de teorier vi tagit del 
av kan vi se en viss koppling. Pris kan ses som en personlig faktor då detta ofta sätts i relation 
med den ekonomiska situation en individ befinner sig i. Alternativet som utrycker ett företags 
kvalitet och utmärkelser kan kopplas till psykologiska faktorer. Motiveringen till detta är att 
som kund är det troligtvis lättare att känna förtroende och få en positiv inställning till 
företaget. Det tredje mest påverkande faktorn enligt respondenterna i enkätundersökningen 
var tillgänglighet. Tillgänglighet är enligt oss nära sammankopplat med en individs livsstil. 
Från våra enkäter framkom att det som kund är viktigt att känna att dennes försäkringsbolag 
samt bank finns lättillgänglig då många kunder ofta ser till tidsaspekten som en viktig del i 
vardagen.  

En fråga i vår enkätstudie var speciellt riktad mot vilka faktorer som påverkade våra 
respondenter vid val av försäkringsbolag och bank. Respondenterna gavs sju olika 
svarsalternativ. Dessa alternativ var; pris, släkt och vänner, marknadsföring, tillgänglighet, 
ekonomisk situation, företagets arbete för ett bättre samhälle och miljö, företagets 
kvalitet/utmärkelser. Här finns tydliga tendenser som visar att priset är det som påverkar mest 
vid val av försäkringsbolag och bank. Efter detta svarade respondenterna att tillgänglighet och 
företagets kvalitet även var viktigt. Bland de faktorer som respondenterna anser sig påverkas 
minst av vid val av försäkringsbolag och banker är släkt och vänner, marknadsföring samt 
företagets arbete för ett bättre samhälle och för en bättre miljö.  

I våra intervjuer framkom att det försäkringsbolag vi talade med inte marknadsförde sina 
”etiska åtgärder” speciellt mycket. Deras rådgivare var till exempel medvetna om deras etiska 
fonder och det var upp till dem att informera kunden om detta. Den bank som vi intervjuade 
meddelade att deras marknadsföring bland annat utgjordes av skyltar på deras kontor. När vi 
frågade en av respondenterna om denne trodde att kunderna skulle bli mer medvetna och att 
efterfrågan på exempelvis etiska fonder skulle gå upp om de hade mer marknadsföring så 
svarade respondenten att detta förmodligen skulle bli fallet. Respondenten hade inget direkt 
svar på varför företaget inte marknadsförde exempelvis sina etiska fonder mer.  
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I en studie utförd av Creyer och Ross (1997) studerade forskarna fyra områden; vikten av ett 
företags etiska beteende, viljan att belöna ett företags etiska beteende genom köpbeteende, 
viljan att straffa ett företags icke etiska beteende genom köpbeteenden, samt förväntningar 
kring företags etiska beteende i dagens samhälle. 

Dessa fyra teman har en stark koppling till vår studie, med den skillnaden att vi har riktat in 
oss mot just försäkringsbolag och banker. Vi valde att i största möjliga mån utforma 
svarsalternativ som utgjordes av skalor, detta för att få en bättre uppfattning om 
respondenternas åsikter och hur starkt de känner för vissa frågor. Detta tillvägagångssätt 
användes även av Creyer och Ross (1997). Detta faktum anser vi stärker vårt val av 
utformande.  

Vi kan även konstatera att Creyer och Ross (1997) genom sina resultat har kommit fram till 
liknande slutsatser som framkommit från vår studie. Vi kan i enlighet med Creyer och Ross 
(1997) konstatera att konsumenter anser att företags etiska beteende är viktigt. Vi kan även 
konstatera att konsumenter har en stor makt att genom sitt köpbeteende påverka företags 
beteende. Slutligen ser vi även genom vår studies resultat att samhället förväntar sig att 
företag handlar etiskt även om detta inte är något som alltid tas för givet.  

Vi håller även med Creyer och Ross (1997) i sitt uttalande kring att konsumenter blir mer och 
mer medvetna och detta område och det är något de anser vara viktigt. Detta är alltså något 
som skulle kunna utvecklas till vidare studier. (Creyer och Ross, 1997)  
 
För att ett företags etiska arbete ska kunna utföras på ett effektivt sätt är det viktigt att 
företaget har tydliga etiska riktlinjer. Detta kan vi finna i Bloisi (2003) som poängterar vikten 
av att ett företags mål ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska samt tidsbundna. 
(Bloisi, 2003) Enligt det studerade företagsmaterialet är flera av företagen överens om vikten 
av tydliga mål. Då ett stort ansvar läggs på de anställda och det är de anställda som är 
företagets ansikte utåt är det av största vikt att dessa förmedlar samma information till 
samtliga kunder.  
 

5.3 Ansvar 
Då flertalet företag idag har en högre omsättning än vad flertalet länders BNP uppnår till är 
det tydligt att företagen måste ta sitt ansvar för samhällets välfärd samt för miljön. I det 
företagsmaterial vi tagit del av görs detta exempelvis genom att företagen vidtar förebyggande 
åtgärder. Ett exempel på detta är Länsförsäkringar som genom att utbilda sina kunder i hur de 
kan förhindra att skador uppstår. Vid reparation av skador uppstår negativa effekter på miljön, 
såsom energiförbrukning och materialanvändning. Ett annat exempel är Swedbank som 
genom att uppmuntra kunder till Internetanvändning minskar behovet av pappersanvändning.  

I teorikapitlet diskuteras begreppet CSR (corporate social responsibility). Enligt detta begrepp 
har företag ett socialt ansvar gentemot samhället när det kommer till de konsekvenser som 
uppstår i samband med företagets handlingar. Flertalet individer anser att detta ansvar inte 
ligger i företagens händer, utan att det är upp till den enskilda individen att ta ansvar 
(Friedman, 1970). Det finns dock individer som anser att företagen har ett socialt ansvar, och 
forskning tyder på att detta är något som numera är relativt accepterat i samhället (Crane och 
Matten, 2006).  
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Resultatet från enkätstudien tyder på att respondenterna sällan anser att företagen har det 
yttersta ansvaret. Grunden till detta, anser flera, är att samhället och även företagen är 
uppbyggda på den enskilda individen. Därmed är det den enskilda individen som bör påverka 
genom sina handlingar hur samhällets välfärd utvecklas. Majoriteten av respondenterna ansåg 
dock att det är staten som har det sociala ansvaret i sina händer, detta genom lagar och 
förordningar. En stor del av detta kan bero på att det är statens arbete som uppmärksammas i 
första hand. Bland annat genom media blir samhället ofta uppdaterat om exempelvis hur nya 
lagar utvecklas för att förbättra samhället. Få är dock helt insatta i hur företag jobbar för ett 
bättre samhälle och en bättre miljö. Detta kan grundas i att dessa frågor är något som tas för 
givet av kunderna eller att det är något som inte intresserar dem. Den företagsinformation som 
tagits del av i samband med denna studie visar dock tydligt att banker och försäkringsbolag i 
stor utsträckning jobbar med etiska frågor och att detta är något företagen anser vara viktigt. 
Detta visas tydligt genom att många banker/försäkringsbolag har anammat CSR och att de 
anser att företagen har en viktig roll att spela i samhällsfrågor.   

Trots att respondenterna inte anser att företagen har det yttersta ansvaret är det ändå en 
majoritet av respondenterna som är villiga att betala en extra kostnad för att vara kund hos en 
bank eller ett försäkringsbolag som arbetar för samhället och miljön. Av de tillfrågade var det 
enbart 28,6 % som ansåg att de inte skulle vara villiga att betala en högre kostnad för att vara 
kund hos en etiskt ansvarstagande bank eller ett etiskt ansvarstagande försäkringsbolag. 
Kunder är villiga att belöna företag som jobbar etiskt genom sina köpbeteenden, något som 
ofta speglas i att kunder är villiga att betala mer för produkter och tjänster som är etiskt 
producerade (Creyer och Ross, 1997). En majoritet av respondenterna har uppfattningen att 
företagen har en större utgift i samband med att de jobbar med etiska frågor. Detta kan vara 
orsaken till att de flesta av respondenterna även är villiga att betala extra för att stödja denna 
typ av verksamhet.  

En majoritet av respondenterna anser att de skulle jobba för att få sin bank eller sitt 
försäkringsbolag att jobba med etiska frågor om detta inte påverkade deras egen ekonomi. 
Även detta tyder på att respondenterna anser att banker/försäkringsbolag har ett relativt stort 
ansvar.  

De båda intervjurespondenterna anser att det är den enskilda individen som har det högsta 
ansvaret. Deras motivering till detta var att om inte den enskilda individen ändrar sitt 
tänkande så kan det inte ske några förändringar. De poängterade dock att företagen och staten 
har ett ansvar. En av våra intervjurespondenter diskuterade vikten av att staten reglerar 
exempelvis olika miljöaspekter, enligt respondenten är det först då företagen inser att de kan 
förlora pengar som de verkligen bryr sig. Respondenten ansåg att de företag som arbetar för 
miljön bör få skattelättnader samtidigt som de företag som inte följer miljöregler bör utsättas 
för höga straffavgifter. 

En studie utförd av Creyer och Ross (1997) visar att en stor del av konsumenter tar för givet 
att företagen tar sitt etiska ansvar (Creyer och Ross, 1997). En stor del av våra respondenter 
tar för givet att företagen tar sitt ansvar även om majoriteten inte tar detta för givet. I studien 
av Creyer och Ross (1997) frågades inte respondenterna vem som har det yttersta ansvaret 
utan studien fokuserade mer på företagens ansvar utan att ta in andra faktorer (Creyer och 
Ross, 1997). I vår studie däremot frågade vi våra respondenter vem de ansåg har det största 
ansvaret. Anledningen till detta var att vi ansåg det intressant att se helheten kring detta ämne. 
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Enligt oss är det svårt att analysera etiskt beteende i företag utan att förstå hur samhället 
fungerar i övrigt, det vill säga konsumentbeteenden och vilken roll staten har inom ämnet. 
Genom detta kan vi även se kopplingen till företagens beteende och diskutera kring eventuella 
förändringar som skulle kunna göras. Förändringar som till exempel att staten utformar 
striktare regler kring företags etiska beteende.  

 

5.4 Företagens prioriteringar 
Företagens prioriteringar kommer förmodligen alltid vara baserat på vad kunderna efterfrågar. 
Utan kunder kan inte företag överleva, det är därför av största vikt att företagen ser till 
kundernas efterfrågan och behov. Förväntar sig inte kunderna etiskt beteende från företagen 
så kommer företagen med stor sannolikhet inte prioritera detta.  

Baccarani (2008) diskuterar företag och etik och han menar att om företagens enda mål är att 
maximera sin vinst så kan företaget inte fundera kring etiskt beteende. Om företaget istället 
mäter vinst i de fördelar som erhålls av företagets intressenter så blir denna diskussion 
annorlunda. Baccarani (2008) säger vidare att ett företag som är intresserat av att arbeta etiskt 
kan istället för att se vinst som sitt huvudmål istället se det som ett resultat av företagets 
arbete. Vidare skriver Baccarani (2008) att ett företag som arbetar för att erbjuda anställda, 
kunder och miljön bra tjänster med största sannolikhet kommer att gå med vinst.  (Baccarani, 
2008) 

Majoriteten av respondenterna i enkätstudien tror att det är viktigare för företag att maximera 
sin vinst än att arbeta på ett sätt som är bra för samhället och för miljön utöver det som är 
lagstadgat. I denna fråga valde vi att även ha en motiveringsdel där respondenterna ombads att 
motivera varför de trodde detta. Bland motiveringar för att företag främst vill maximera sin 
vinst motiverar respondenterna sina svar med att se mer kortsiktigt på frågan. De anser att det 
för företag gäller att överleva på marknaden och för att göra detta behöver de fokusera på att 
få så hög vinst som möjligt. Vidare diskuterar respondenterna kring det faktum att en 
vinstgivande organisation kan arbeta för samhället och miljön. De poängterar dock att vinsten 
är det som bör sättas främst. 

Bland de respondenter som istället tror att det är viktigast för företag att arbeta etiskt kan vi se 
en koppling till konsumenters växande medvetenhet. Enligt respondenterna kommer företag 
som handlar etiskt uppleva fördelar. Främst ser respondenterna detta utifrån ett långsiktigt 
perspektiv då respondenterna tror att kunder kommer att ställa allt högre krav på företags 
etiska beteende i framtiden.  

Respondenterna från intervjustudien anser även de att vinst är det som ligger i fokus då det 
gäller företag. En av respondenterna säger att eftersom denne anser att det innebär en högre 
kostnad att som företag arbeta etiskt. Eftersom företag enligt respondenten främst är 
intresserad av nästa kvartalsrapport så kommer främst miljöarbete i andra hand. Respondenten 
anser att staten genom striktare regler och hot om höga böter skulle kunna ändra på detta 
synsätt. Intervjurespondent två anser att det ligger i ett vinstdrivande företags natur att 
maximera sin vinst. Även om företaget i ett långsiktigt perspektiv måste ta hänsyn till etik, 
miljö, medarbetare, kunder samt leverantörer så är det ändå vinst maximering som driver ett 
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företag. Avslutande säger dock respondenten att ”det övergripande syftet med ett bolag och 
en bank är att tjäna pengar, och det kan man göra utan att bryta mot etiska principer”.  

Baccarani (2008) hävdar att företag som bara arbetar för att maximera sin vinst inte kan arbeta 
etiskt. Om företaget istället ser det som en vinst att förse företagets intressenter med fördelar 
kan de arbeta etiskt. Baccarani (2008) säger att företag istället för att sätta vinsten främst kan 
se detta som ett resultat av företagets arbete. Om detta görs menar Baccarani (2008) att det 
blir lättare att introducera etiskt arbete i företaget. Företag som arbetar för att erbjuda sina 
intressenter bra produkter kommer att gå med vinst.  (Baccarani, 2008) 

Då vi jämför Baccaranis (2008) tankar med de resultat som framkommit från vår studie kan vi 
konstatera att det finns vissa skillnader. De respondenter i vår enkätstudie som svarat att det är 
viktigast för företag att maximera sin vinst säger att detta inte utesluter etiskt arbete. Flertalet 
respondenter anser att vinstdrivande företag kan arbeta etiskt men att vinsten är det som bör 
sättas i främsta rummet för att överleva på marknaden. Även respondenterna från våra 
intervjuer säger att vinst är det viktigaste men att detta inte helt utesluter etiskt arbete.  

De respondenter som istället anser att ett företags etiska arbete är viktigare än att maximera 
vinsten motiverade sitt val med att företagen bör se mer långsiktigt. Respondenterna skriver 
att eftersom konsumenterna blir mer medvetna så kommer det i framtiden att ställas högre 
krav på företagen. De anser att företag som arbetar etiskt kommer att dra till sig mer kunder 
och därigenom göra en vinst. Här är resonemangen nästan identiska med Baccaranis (2008) 
tankar. Baccarani (2008) skriver också att företag som erbjuder sina kunder etiska varor 
kommer att gå med vinst. 

I detta fall håller vi med våra respondenter då vi anser att Baccarani (2008) ser väldigt syniskt 
på frågan. Enligt vår mening utesluter inte företagens vilja att göra vinst helt deras etiska 
arbete. Däremot anser vi att det är viktigt att både kunder och staten ställer högre krav på 
företagen. Genom vår studie har framkommit att försäkringsbolag och banker beroende av 
konsumenters förtroende och genom att konsumenter ställer krav blir företagen tvingade att 
agera. Likaså blir det om staten utformar striktare lagar kring detta och överträdelser straffas 
med höga böter. Inget företag vill bli tvingade att betala höga böter och kommer med största 
sannolikhet att göra allt för att skapa förändringar inom deras organisation. 

 

5.5 Företagens roll i samhället 
Flertalet företag är intresserade av att investera i organisationer och projekt med 
miljöinriktning. Detta framkommer i vårt företagsmaterial där exempelvis Folksam anser att 
företag med ett välutvecklat miljöarbete är ett intressant investeringsobjekt. Anledningen till 
detta är dels att dessa företag har möjlighet att bygga ett starkt varumärke samt att de är 
mindre känsliga för eventuella förändringar i miljölagstiftningen.  

Johns (2006) diskuterar i sin artikel vilka faktorer som lockar företag att handla etiskt. I hans 
diskussion tar han upp två punkter; rädsla för att bli straffade och längtan efter bra PR. Enligt 
Johns (2006) är den första punkten lätt att förstå. Inget företag vill betala höga straffavgifter. 
Den andra punkten som behandlar längtan efter bra PR är enligt Johns (2006) på ett sätt den 
mest väsentliga. Han menar att om ett företag inte ses som en god och etiskt riktig del av 
samhället så kommer ingen att vilja handla produkter eller tjänster där. Han menar här att 
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konsumenternas åsikter är tydliga; för att behålla sin konkurrenskraft gentemot andra företag 
måste företaget handla på ett sätt som anses etiskt av konsumenten. Enligt Johns (2006) 
handlar de flesta företag etiskt först när de av olika anledningar blir tvingade.  (Johns, 2006)  

Durning (1991) diskuterar kring hållbar utveckling och hur etiskt beteende bör se ut. Förutom 
att det finns regler kring hur individer och företag bör agera mot varandra så tar Durning 
(1991) även upp en ekologisk variant av den gyllene regeln. ”each generation should meet its 
needs without jepordizing the prospects of future generations”. Enligt Durning (1991) finns 
det faktorer som försvårar denna regel, speciellt tar han upp kunskapsfrågan. Om inte 
individer vet vad som krävs för att handla etiskt utifrån ett ekologiskt perspektiv så faller 
detta.  (Durning, 1991)   

Även om det genom vår studie framkommer att konsumenterna inte anser att företagen bär det 
yttersta ansvaret för samhället och miljön så har de ändå höga krav på företagen. Från studien 
framkommer även att kunderna förväntar sig att företag ska arbeta etiskt och det är något som 
de fäster en väsentlig vikt vid.  

Genom de intervjuer som utfördes sa en av respondenterna att det enda sättet att verkligen 
påverka företag är att hota med höga straffavgifter. Respondenterna diskuterar vidare att 
försäkringsbolag och banker är beroende av att samhället känner ett förtroende för dem. 
Enligt respondenterna bygger allt på detta. En av respondenterna tog även upp att vissa 
företag på sista tiden har utsatts för etiska skandaler och detta är inte något som företagen vill 
förknippas med.  

Samtliga respondenter verkar vara relativt ense om att företag som handlar oetiskt inte 
kommer att ha några kunder i framtiden.  

I vår studie framkommer även att respondenterna fäster stor vikt vid miljöaspekten. De anser 
att företag måste ta sitt ansvar när det kommer till miljöaspekten. Med konsumenters ökande 
medvetenhet kring dessa frågor tror respondenterna att om företag vill fortsätta att vara 
konkurrenskraftiga måste de ta hänsyn till etiska frågor och i detta ingår även miljöaspekten. 

Det finns tydliga kopplingar mellan de befintliga teorier som vi har studerat och det som 
framkommit i vår studie. Johns (2006) säger att företag oftast inte arbetar etiskt förrän de blir 
tvingade. Vidare diskuterar Johns (2006) att företagen är beroende av att konsumenterna 
uppfattar det som etiskt.  (Johns, 2006) 

I vår studie framkom samma typer av tankar. I våra intervjuer framhåller båda våra 
respondenter att det är av största vikt att företaget har konsumenternas förtroende då hela 
deras verksamhet bygger på detta. En av respondenter från intervjuerna diskuterar de 
skandaler som cirkulerat kring vissa företag inom branschen och poängterar att detta är något 
som företagen är rädda att bli förknippade med. Respondenten tror att om det verkligen ska 
ske en förändring i hur företagen tänker så måste etiskt beteende och då främst miljöaspekten 
regleras med striktare lagar. Om företagen riskerar höga böter så menar respondenten att detta 
är något som kommer att öppna företagens ögon.  

Durning (1991) tar upp en ekologisk variant av den gyllene regeln och hävdar att detta krävs 
för en hållbar utveckling i samhället. Han framhåller även vikten av att konsumenter förses 
med information kring detta.  (Durning, 1991) Respondenterna i vår studie tog även upp dessa 
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aspekter. Exempelvis är det flera respondenter som har framhållit vikten av att använda sig av 
förnyelsebar energi. Respondenterna fick i enkätstudien svara på hur mycket information som 
de hade tagit del av då det gällde företagens etiska beteende och där ibland miljöaspekten av 
detta. En stor del av respondenterna svarade att de inte hade tagit del av denna information 
eller att de hade tagit del av ytterst lite information.   

Då vi jämför Durnings (1991) uttalande med respondenternas svar är det tydligt att denna 
information måste förmedlas bättre till konsumenterna. Om vi ökar konsumenternas 
medvetenhet kring ämnet så kommer detta med största sannolikhet att leda till att 
konsumenterna ställer högre krav på företagen. Som nämns tidigare är företag mest troliga att 
ändra sitt beteende först när de blir tvingade till det och genom att konsumenterna ställer 
högre krav så anser vi att företagen tvingas att lyssna. 

 

5.6 Anställda 
De anställda är företagets ansikte utåt och på grund av detta är de en stor del i kundernas 
uppfattning om företaget. Detta sätter en större press på de anställda och kan ha en påverkan 
på deras prestation. Här anser Dubinsky och Skinner (2002) att det till viss del är ledarens 
uppgift att underlätta i dessa pressade situationer.  (Dubinsky och Skinner, 2002)  

Svensson och Wood (2007) tar upp diskussionen kring etiskt ledarskap. Det är inte enbart 
kunderna som fordrar ett etiskt korrekt beteende, även de anställda kan kräva detta. Anställda 
som tvingas att arbeta på ett sätt som strider mot personliga värderingar kommer att sänka 
deras ambitionsnivå inom arbetet.  

I företagsmaterialet framkom att det till stor del är upp till de anställda inom företagen att 
förmedla information kring etiska aspekter till kunder. Det är främst företagets rådgivare som 
har som uppgift att informera kunden om detta. Det är upp till rådgivaren att bedöma om 
etiska fonder var något som ska tas upp för diskussion med kunden. De anställda ska vid 
eventuella oklarheter i de etiska riktlinjerna kunna vända sig till sin närmaste chef. 

När respondenterna blev tillfrågade hur de ville bli försedda med information kring etiskt 
beteende så sa en stor grupp av respondenterna att de ville ha informationen genom ett 
personligt möte med en anställd inom företaget.  

I både de befintliga teorier vi tagit dela av och i de intervjuer som genomförts framkommer att 
de anställda har en stor roll i ett företags etiska beteende. Det är de anställda som är företagets 
ansikte utåt och det är de anställda som kommer i kontakt med kunderna. 

Enligt oss borde det finnas tydligare riktlinjer för rådgivarna då det gäller att informera 
kunder om exempelvis etiska fonder. I nuläget är det upp till varje rådgivare att bedöma om 
detta ska tas upp för diskussion. I vår mening borde samtliga kunder bli informerade om att 
företaget har etiska fonder och att detta är ett alternativ till andra investeringar. Genom att 
samtliga kunder blir informerade tror vi att medvetenheten hos konsumenterna kommer att 
öka och detta är något som kommer att gynna samhället. 
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6. Slutsatser  
 

Vår studie är ämnad att besvara hur försäkringsbolag och banker uppfattas av samhället och 
hur deras etiska arbete kan förmedlas till kunder. Syftet var att undersöka företagens etiska 
arbete samt hur väl de når ut med detta budskap till sina kunder.  Vi har även använt oss av tre 
forskningsfrågor för att ytterligare tydliggöra vårt syfte; hur uppfattar konsumenter 
försäkringsbolag och bankers etiska arbete och hur högt värderas etiska faktorer? hur 
uppfattar anställda inom försäkringsbolag och banker kundernas syn kring frågor gällande etik 
samt hur de själva ser på försäkringsbolags och bankers etiska ansvar? Samt vilka likheter och 
skillnader finns mellan studiens resultat och befintliga teorier?  

Genom att studera försäkringsbolag samt bankers etiska beteende samt hur konsumenter 
uppfattar detta kan vi konstatera att bolagens framgång är nära kopplat till konsumenters och 
samhällets förtroende. Ett företag som inte ses som en god och etiskt riktig del av samhället 
kommer inte att kunna överleva på marknaden då kunderna kommer att välja bort dessa 
företag.  

Vi kan även konstatera att det är svårt att hitta en exakt definition av begreppet etik, etik är 
något som påverkas av det sammanhang i vilket det är en del av. Respondenterna i vår studie 
definierar etik som något som påverkas av effekten på sig själv, sina medmänniskor samt 
miljön. Här ser vi en viss skillnad mot de befintliga teorier vi tagit del av. I dessa teorier 
förbises ofta miljöaspekten. En stor del av våra respondenter förknippar etik med miljö och 
detta är då även sett ur ett globalt perspektiv. Detta globala perspektiv är även något som 
skiljer sig från de befintliga teorier vi tagit del av, dessa teorier ser mer till begränsade delar 
av världen istället för att se till helheten.  

Det framkommer tydligt i studieresultaten att pris är den faktorn som påverkar konsumenters 
köpbeteende mest. Det framkommer dock att konsumeter inte är helt oberoende av etiskt 
beteende. Även om priset har en stark påverkan påverkas konsumenter även av andra faktorer, 
faktorer som sammanbundna kan få en högre inverkan än enbart pris. Exempelvis kan vi se att 
även om en stor del av respondenterna inte prioriterar etiskt beteende högst vid sitt val av 
försäkringsbolags- och banktjänster är det något som konsumenter fäster vikt vid.  

Vi kan konstatera att konsumenter blir mer och mer medvetna om företagens etiska arbete och 
detta område är något de anser vara viktigt. Utifrån studien framgår även att respondenterna 
anser att det är viktigt att företag tar sitt ansvar då det gäller etiska faktorer. Även om staten 
anses ha det största ansvaret för samhällets välfärd och miljön har företag även en stor makt 
då det gäller påverkan på samhället. Det som dock bör uppmärksammas är att företag i första 
hand fokuserar på en ekonomisk vinst och generellt sett ändrar de inte sitt beteende innan de 
blir tvingade till det på olika sätt. Detta tvång sker dock inte endast genom lagar och 
förordningar, konsumenter har även en stor makt när det gäller detta. Detta poängteras inte 
minst i det företagsmaterial samt de intervjuer vi genomfört. Det framkommer tydligt att 
kunders förtroende är en grundsten då det gäller försäkringsbolags samt bankers framgång. 
Konsumenter har en stor makt att genom sitt köpbeteende påverka företagens beteende. 
Flertalet kunder belönar företag som arbetar etiskt korrekt genom viljan att betala ett högre 
pris för dessa varor. Detta stödjer även det uttalandet som en av intervjurespondenterna 
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poängterade, vilket var att ”det övergripande syftet med ett bolag och en bank är att tjäna 
pengar, och det kan man göra utan att bryta mot etiska principer”.  
 

Försäkringsbolag och banker vill uppfattas som en god och etiskt riktig del av samhället då 
detta är grunden för hela deras verksamhet. Genom vår studie kan vi konstatera att 
information angående företags etiska arbete ofta inte når fram till kunder. De försäkringsbolag 
och banker som ingår i studien har vidtagit flera åtgärder för att ha en mer positiv inverkan på 
samhället samt på miljön. Problemet som vi ser det är att detta arbete inte har förmedlats till 
kunder genom rätt kanaler. Flera av respondenterna i enkätstudien efterfrågade att denna typ 
av information ska förmedlas genom en personlig kontakt med företagen. Detta är något som 
vi anser att försäkringsbolag och banker bör beakta.  
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8. Bilagor   

Enkätstudie 

Konsumentbeteenden 

Kön           man □   kvinna □ 
Ålder     20‐29  □   30‐39 □    
       40‐49  □    50‐64  □    
       65‐     □ 
 

Yrke: ______________________________ 

 

1. Vilket försäkringsbolag har du?  (tillåtet att nämna fler) _____________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

     □  Vet ej 
 

2. Vilken bank har du?  (Tillåtet att nämna fler) ______________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

 □  Vet ej 
 

3. Hur skulle du förklara etiskt beteende? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. Tar du för givet att din bank/ditt försäkringsbolag arbetar på ett sätt som gynnar samhället 
samt miljön? 

□  Ja              □  Nej 
5. Vad anser du att du påverkas mest av när du väljer bank och försäkringsbolag?  
Numrera från 1‐ 7 , där 1= den faktorn du påverkas mest av och 7=den faktorn du påverkas minst 
av: 

□  Pris                     □ Släkt och vänner                        □  Bank/försäkringsbolagens   
                                                                                                           marknadsföring 

□  Tillgänglighet  □  Din ekonomiska situation   □ Företagets arbete för ett bättre    
                                                                                                    samhälle samt för en bättre miljö 

□  Företagets samt tjänstens  

       kvalitet/utmärkelser 

 

6. Anser du generellt sett att det är viktigt att företag arbetar på ett sätt som är bra för 
samhället såväl som för miljön utöver det som är lagstadgat? På en skala där 1=oviktigt, 
6=mycket viktigt 

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4         □ 5          □ 6 
 

7. Vem anser du har mest ansvar för samhällets välfärd samt för miljön? Numrera i en skala 
från 1‐3 där 1=de du anser har mest ansvar och 3=de du anser har minst ansvar. 

 □  Staten          □  Företag          □ Den enskilda individen 
 

8. Vad föredrar du;  

□ att själv söka information om bank eller försäkringsbolag  

□ att bli försedd med information från till exempel media 

□ en kombination av båda 
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9. Upplever du att du fått tillräckligt med information av din bank samt ditt försäkringsbolag då 
det gäller vilka riktlinjer som finns för investering av dina pengar   (detta inkluderar; fonder, 
lönekonto, sparkonto mm.)? På en skala där 1=ingen information och 6=rikligt med 
information. 

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4          □ 5          □ 6          □  Är inte intresserad 
 

10. Har du några förslag på hur du vill att de ska förmedla denna information till dig? 
 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Är  du  medveten  om  din  bank/ditt  försäkringsbolag  tar  ansvar  för  hur  deras 
beslut/verksamhet påverkar  samhället  samt miljön? På  en  skala där 1=inte medveten och 
6=mycket välinformerad. 

 

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4          □ 5          □ 6          □  Är inte intresserad 
 

12. Hur viktigt anser du att det är för dig som kund att vara insatt i detta? På en skala där 1=inte 
viktigt och 6=mycket viktigt. 

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4          □ 5          □ 6          □  Är inte intresserad 
 

 

13. Har  du  undersökt/tagit  del  av  de  värderingar  som  din  bank/ditt  försäkringsbolag  arbetar 
efter då de  investerar dina pengar? På en  skala där 1=  inte  tagit del av det och 6= är  väl 
insatt. 

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4          □ 5          □ 6          □  Är inte intresserad 
 

Övrig kommentar: _____________________________________________________ 
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14. Hur viktigt är det för dig som kund att veta exakt hur dina pengar investeras? På en skala där 
1=oviktigt och 6=mycket viktigt. 

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4          □ 5          □ 6          □  Är inte intresserad 
 

15. Vilken är din huvudfokus som kund hos en bank/ett försäkringsbolag? Fyll i med nr 1‐4 där 1= 
det du tycker är viktigast och 4=det som du anser är minst viktigt. 

□ Att få så hög avkastning som möjligt      □  Hur dina pengar investeras  
□ Geografiskt avstånd                                     □  Personlig relation med personer i företaget 

 

16. Om du visste att ett  företag arbetar på ett  sätt  som är bra  för  samhället  samt  för miljön, 
skulle du kunna tänka dig att vara kund där även om det skulle innebära en högre kostnad för 
dig? 

□  Ja              □ Nej        □ Ja om inte kostnaden överskrider ____% 

 

17. Tror du att det  innebär en högre kostnad att som företag arbeta på ett sätt som är bra för 
samhället såväl som för miljön? 

□  Ja              □  Nej         
 

18. Om  du  som  kund  inte  skulle  påverkas  ekonomiskt  ‐  skulle  du  försöka  att  påverka  din 
bank/ditt  försäkringsbolag  att  arbeta mer  ansvarsfullt med  frågor  som påverkar  samhället 
samt miljön? 

□  Ja              □  Nej         
 

19. Vad tror du är viktigast för företag: 1. Att arbeta på ett sätt som är bra för samhället såväl 
som för miljön utöver det som är lagstadgat. 2. Att maximera sin vinst?  1. Arbeta fördelaktigt för samhället samt för miljön     2. Maximera sin vinst 

 

Varför anser du detta? __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Övriga kommentarer/funderingar: _________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Intervju 1 

Moderator   (M) 
Respondent 1   (R1) 

M: Vilken är din position i företaget? 

R1: Jag är säljare/rådgivare. Det är väl en tveksam gräns där emellan, vi är inte 
säljare egentligen utan framförallt rådgivare. Det står rådgivare på kortet. 

M: Diskuteras etiskt beteende inom ert företag? 

R1: Ja, det gör det. Både på fondsidan och överhuvudtaget i allt som vi gör. Vi satsar 
ganska många miljoner varje år på ungdomar och farsor och morsor på stan och 
liknande. Vi sätter nog ganska mycket på det och tycker det är viktigt i vårt 
företag.  

M:  Har ni etiska fonder? 

R1:  Ja det har vi. Inte så många än men 5-6 stycken av 90 ungefär.  

M: Hur förmedlar ni detta till era kunder? 

R1: Vi är inte så bra på det.  Det finns andra försäkringsbolag som trummar mer på 
det här med etiska fonder. Vi saluför väl det inte så mycket.  Det gör vi inte.  
Det kanske är fel men vi har fonderna och rådgivarna vet om det men vi saluför 
det inte med att pusha för att vi har etiska fonder. Det gör vi inte.  

M:  Finns det någon anledning till att ni inte pushar för det? 

R1: Nej, det vet jag faktiskt inte.  Det borde vi kanske göra för att det ligger ju i 
tiden nu. Vi borde kanske göra mer av det.  

M:  Har ni några speciella riktlinjer för hur ni investerar era kunders 
pengar/tillgångar?  

R1: Nej det har vi inte. Specifika riktlinjer beror ju på dialogen med kunden helt 
enkelt, vilken risk kunden vill ta och hur de vill placera men det är ju ändå så att 
ett fåtal är intresserade av etiska fonder eller som frågar direkt om det. Jag har 
några stycken som frågar om det men inte särskilt många men de allra flesta vill 
ha så bra avkastning som möjligt.  Det är nog det som står i fokus mest.  

M: Är det många som ändå är intresserade av hur deras pengar investeras? 

R1: Ja vad ska vi säga? Det är inte många som frågar direkt om det att vilka av era 
90 fonder är etiska, det är kanske någon varje månad.  Men jag kan inte säga att 
det är så många så att jag har uppmärksammat det att nu måste vi göra något åt 
det, att saluföra mer. Det är det faktiskt inte. Sen kanske de gör det själva och så 
men det är inte så ofta de frågar direkt om det.  

M: Frågar kunderna mycket efter era råd när det gäller placeringar? 
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R1:  Nej det är ju så att vi har en kunddokumentationslag vilket innebär att jag inte 
får säga till kunderna att de skall investera i den och den fonden utan vi måste 
resonera med kunden och jag får ställa ett antal frågor vilka marknader de tror 
på och hur långsiktiga de är i investeringen. Med hjälp av de frågorna kommer 
vi tillsammans fram till ett antal fonder spridda över hela världen. Jag får inte 
välja fonder åt dem. Det sätter rådgivningslagen stopp för.  Vi måste göra det i 
samförstånd och kunden måste skriva under en kunddokumentation så att vi är 
överens om hur pengarna har investerats.  

M: Har ni märkt någon skillnad de senaste 10 åren när det gäller kundernas intresse 
kring etiska frågor? Är det fler som frågar efter etiska fonder nu? 

R1: Ja det är det. Det är det ju fullt klart. Men det är fortfarande inte jättemånga. De 
flesta byter fonder själva när de kommit in i det men jag träffar ju dem i 
allmänhet första gången de gör sina val och då är det, ja, det är ju fler än för 10 
år sen men inte påfallande många, det kan jag inte säga.  

M:  Kan det ha något att göra med att ni inte marknadsför det så hårt? 

R1: Ja, det tror jag säkert. Folk tänker kanske inte på det. Men om vi gör dem 
uppmärksamma på det så tror jag säkert det skulle bli mer uppmärksammat, det 
tror jag.  

M: De som frågar efter etiska fonder, är de väl insatta inom området? 

R1: Nej, det är de inte. De kunder som kommer och säger att de vill ha etiska fonder 
som då inte investerar i vapen och barnarbete och sånt där, och det har vi ju 
några stycken, sen har vi ju några fonder också där någon procent av 
avkastningen går till exempelvis världsnaturfonden, barncancerfonden eller 
idéer för livet som hjälper barn och ungdomar. Det finns en del som frågar efter 
det men de flesta är inte insatta i det utan de frågar just framförallt om vapen 
och barnarbete.  

M: Hur har utvecklingen sett ut inom företaget? Har ni mer fokus på och intresse 
för dessa frågor nu än säg för 10 år sedan? 

R1: Nej det har vi inte. Vi har nog alltid haft. Även innan det blev aktuellt för 10 år 
sedan så hade vi ett antal etiska fonder, och det har inte blivit mer aktuellt. 
Däremot arbetet inom företaget är ju mer fokuserat på det idag än för 10 år 
sedan. Men inte på fondsidan utan det är ungefär samma som det alltid har varit. 
Vi har alltid satsat pengar på barn och utsatta i samhället och det fortsätter vi 
göra. Så där har det inte varit någon jättestor förändring.  

M: Arbete inom företaget, det är då främst morsor och farsor på stan och sånt du 
menar?  

R1: Ja både sånt och även arbetet inom företaget med olika grupper så pratar man, 
man har ju det alltid i baktanke hela tiden på ett helt annat sätt än vad det var för 
10 år sedan. Vi har ju en policy för hur sådant ska skötas och den policyn har 
förändrats och fokuserar mer på sådant idag än för 10 år sedan och det har väl 
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att göra med etik och moral i samhället, det har ju dykt upp ett antal skandaler 
inom olika företag i olika branscher och man vill ju inte hamna i det där. Etiska 
fonder är en sak men även etik och moral i vad bolaget gör och står för. Ingen 
vill ertappas med fingrarna i syltburken. Där funderas det nog ganska mycket 
innan man tar olika steg marknadsföringsmässigt.  

M:  Har ni gjort några kundundersökningar inom ämnet etik och vad kunderna fäster 
vikt vid? 

R1: Inte vad jag vet. Har inte sett något sådant faktiskt. Nej, det tror jag inte. Men 
jag kan inte svara säkert.  

M: Vem anser du har störst ansvar för samhällets välfärd och för miljön?  

R1: Om inte den enskilde individen tar ansvar för det kan man aldrig komma uppåt. 
Och likadant om man ser det ovanifrån att företag måste ta ett ansvar och sprida 
det neråt. Så jag kan inte säga att någon har mest ansvar. Staten kan ju genom 
lagar reglera hur man får göra och företagen kan också genom bestämmelser 
förbättra sina miljömål och sitt etiska beteende. Men i slutändan är det den 
enskilda individen som måste ändra sitt tänkande. Jag säger nog att det är alla tre 
parterna.  

M: Innebär det en högre kostnad för företag att jobba för miljön och samhället?  

R1: Om vi pratar miljö så ja definitivt! Jag är stor miljövän och skänker pengar till 
många olika organisationer och det är ingen tvekan om att om vi fortsätter som 
vi gör idag så kommer vi gå mot ett rätt snabbt slut tror jag. Framförallt om vi 
tittar på utvecklingsländer med Kina i spetsen som förstör enormt mycket på 
miljön men även många svenska företag i utvecklingsländerna eller 
industriländer så är det så att så länge det är tillåtet för företagen så är det tyvärr 
bara beroende på nästa kvartalsrapport. Det är det enda de tänker på – att tjäna 
pengar. Och där har staterna genom regleringar chansen att påverka ganska 
mycket genom att erbjuda företag som hjälper miljön kan de erbjuda dem 
exempelvis skattelättnader eller något annat, men jag tror det är väldigt svårt att 
komma åt företags utsläpp om man inte reglerar det med ekonomin, för det är 
tyvärr det enda de tittar på. Det är bara ekonomin. Man måste nog införa 
regleringar, eller skattelättnader är kanske det allra bästa. Skattelättnader för de 
som sköter sina miljökrav. Och givetvis stränga böter för de som inte gör det. 
Förlorar de pengar på det så måste de göra nåt åt det.  

 

Intervju 2 

Moderator   (M) 
Respondent 2   (R2) 

M: Vilken är din position i företaget? 
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R2: Jag är något som kallas rörelsechef för … Banken är uppdelad i 6 
rörelseområden och jag är ansvarig för ett sådant. Jag ansvarar för ungefär 150 
stycken medarbetare. 

M: Är etiskt beteende något som diskuteras inom företaget? Något om läggs mycket 
vikt vid? 

R2: Ja. Det finns med i t.ex. vår kreditpolicy, att vi skall beakta etiska aspekter vid 
kreditgivning och när det gäller placeringar så har vi ju då en etisk inriktning på 
en del placeringar också. Uttalad inriktning alltså. Sen är ju etik väldigt viktigt i 
bankverksamhet, att man jobbar på ett seriöst och korrekt sätt. Sedan om man 
har etiska fonder blir det ju ännu mer uttalat. I placeringar skall man undvika 
eller helt utesluta företag som jobbar med barnarbetskraft och liknande, sådana 
saker. Men i grunden är ett etiskt och korrekt beteende absolut en grund för en 
bankverksamhet.  

M: Har ni några etiska fonder? 

R2: Det är nästan bäst att surfa in på vår hemsida att få svar. Men vi har ju då ett 
fondbolag som har ett antal etiska fonder. På hemsidan ska man kunna klicka sig 
vidare och få lite kött på benen vad vi menar med etiska fonder, vad det innebär 
för något.  

M:  Hur förmedlar ni till era kunder att ni har etiska fonder? 

R2: Det är ganska brett; vi annonserar och vi skyltar i våra banklokaler och så 
vidare. Sen är det så när det gäller placeringar då att alltid då vi har rådgivning 
med våra kunder så ställer vi alltid frågor kring hur kunden ser på sina pengar. 
Där kommer ofta diskussionen om etiska fonder in också då vi kan lyfta fram att 
det finns som ett alternativ. Där är det upp till den enskilde rådgivaren att känna 
av om det är en viktig parameter i det här sammanhanget så kan man lyfta mer 
eller mindre starkt.  

M: Har ni märkt någon skillnad under de senaste 10 åren när det gäller kundernas 
intresse för etiska frågor? 

R2: Det har absolut varit i en ökande takt. Både etiskt och miljöinriktat som också 
blivit väldigt viktigt. Så etik och miljö är väl två begrepp som ofta går hand i 
hand i många avseenden. Och det är ju så att intresset för kunderna och även 
vårt engagemang har absolut ökat inom en 10-års period och det ökar för varje 
år egentligen.  

M:  De kunder som frågar om etiska fonder, är de väl insatta inom området?  

R2: Om kunden frågar efter etiska fonder så är min bedömning att det ofta är kopplat 
till att man har ett stort intresse som kund. När det gäller större placerare till 
exempel kyrkor och stiftelser så är det väldigt uttalat att de vill ha en etisk 
placering och ibland även en miljöprofil på sina placeringar. Då är de oftast 
väldigt väl insatta i vad det ska innefatta eller inte innefatta.  
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M:  Har det skett några ändringar i fokus  (gällande etik och dylikt) inom företaget? 

R2: Ja, vårt intresse och engagemang har märkbart ökat. Vi har även en miljöpolicy. 
Vi lyfter fram det i samband med vår verksamhetsplanering till exempel. Både 
miljö- och etikfrågor samt sådana här mångfaldsfrågor är sedan som en tredje 
rubrik när det gäller mjuka värden. Så det är tveklöst att det har ökat intresset för 
och fokus på de här frågorna.  

M: Har ni gjort några kundundersökningar inom ämnet ”etiskt beteende” och vad 
kunderna fäster vikt vid? 

R2: Det kan jag inte svara på om vi har gjort. Vi gör kundundersökningar men jag 
tror inte att vi har gjort det.  

M: Vem anser du själv att har mest ansvar för samhällets välfärd samt för miljön? 
Staten, företagen eller den enskilde individen? 

R2: Egentligen faller det ner på individen, samhället består ju av ett antal individer 
som man måste få med sig. Så jag måste nog säga att det är på individen man 
ska sätta störst krav på. Om personer engagerar sig i de här frågorna så får vi 
genomslag i våra olika organisationer eller andra större sammanhang.  

M: Innebär det en högre kostnad att som företag arbeta på ett sätt som är bra för 
samhället såväl som för miljön?  

R2: Ja det kan man väl säga. Det kan ju vara initialt en merkostnad. På etiska fonder 
så är det ju svårare och därmed en högre kostnad på det så att säga om man skall 
analysera placeringar, vilka företag kan vi placera i så kräver det ju mer av en, 
att man är mer insatt helt enkelt. Man måste ju välja bort de företag som vi inte 
uppfattar som etiska. Det blir en värderingsparameter till allt annat lika. Man gör 
analyser av företag som skall ingå i de placeringsförslag som vi lämnar till våra 
kunder så gör man ju för alla företag i grunden samma analys vad gäller 
finansiella data, framtidsutsikter, företagsledning och så vidare. När det gäller 
den etiska biten tillkommer den som en punkt till. Så på det sättet kan man säga 
att det blir lite dyrare. 

M: Vad anser du är viktigast för ett företag; att jobba på ett sätt som är bra för 
samhället och miljön eller att maximera företagets vinst? 

R2: Företagets natur ligger ju i att maximera vinsten förutsatt att man är ett 
vinstdrivande företag vilket de flesta företag är. Man skall ju tjäna pengar men 
för att tjäna dessa pengar så har man ett antal begränsningar. En av dessa 
begränsningar är då rimligen, om man ser det här långsiktigt, är att man måste ta 
ett antal hänsyn i allt ifrån det som vi nu pratar om till hur man hanterar sina 
medarbetare, kunder och leverantörer. Vinstmaximering är det som driver ett 
företag så långsiktigt är det vinstmaximering som är viktigast. Man kan säga att 
företagens uppgift inte är att värna om etiska eller miljömässiga frågor för då 
finns det förmodligen små förutsättningar att överleva. Vi jobbar för att ge bästa 
möjliga avkastning på det kapital som är investerat för att ge så bra vinst som 
möjligt. Men vi sätter ju ett antal kvalitetskrav på den vinst och där ingår etiska 
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aspekter till exempel. Det är lättare att säga utifrån ett enskilt affärscase. Om vi 
ställs inför en affär som å ena sidan skulle bidra positivt till bankens vinst, vi 
skulle tjäna mycket på att göra den här affären, men samtidigt strider den mot de 
etiska riktlinjer vi har så avstår vi den affären. Man måste bryta ner det på 
affärsnivå. Men det övergripande syftet med ett bolag och en bank är att tjäna 
pengar, och det kan man göra utan att bryta mot etiska principer.  

  

  


