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Förord 

 

 

Vi vill främst tacka för den lärorika period vi har fått ta del av under dessa månader. Vi vill 

även rikta ett stort tack till alla duktiga opponenter, som har väglett oss i rätt riktning mot en 

intressant och kunskapsgivande kandidatuppsats.  

 

Fortsättningsvis vill vi visa vår stora tacksamhet till våra närstående som bidragit med ett 

stort stöd i form av en fantastisk rådgivning, som har präglat denna studie. 

 

Slutligen vill vi rikta ett extra varmt tack till våra respondenter Swedbank, Handelsbanken 

och SEB som deltog i respektive intervju samt till våra respondenter i enkätundersökningen. 
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Sammanfattning  
 
Dagens samhälle förutsätter att alla aktörer skall ta ett ansvar för att bidra till den hållbara 
utvecklingen. Ett extra stort ansvar åligger företagen, vilket har lett fram till att företag idag 
prioriterar i all högre grad att applicera CSR, Corporate Social Responsibility. CSR är ett 
tillvägagångssätt som visar hur företag tar ett samhällsansvar. En ökad grad av medvetenhet 
hos konsumenterna har föranlett till att allt fler företag tillämpar CSR för att i sin tur ta del av 
konkurrensfördelar såsom ett gott rykte, högt förtroende samt positiv image. Det har däremot 
visat sig uppstå en paradox vid tillämpning av CSR, då komplexiteten innefattar samhällets 
ökade skepticism till att företags kommunicering av ansvarstagande inte är genuint och enbart 
grundar sig i ett egenintresse. Kommunikationen av CSR måste hanteras varsamt, då beroende 
på hur kommunikationen av CSR-initiativet uppfattas av konsumenten kan det likväl stärka 
som att försvaga företagets förtroende. Konsumenternas förtroende är särskilt viktigt vid höga 
risk- och involveringsbeslut, därav är det betydelsefullt att specifikt banker förmedlar 
trovärdighet. Tidigare undersökningar har visat att svenska banker omfattar en lägre grad CSR-
initiativ till skillnad från internationella banker, samt att en av fyra svenska kunder inte kan 
svara på om deras bank arbetar med hållbara frågor. 
 
Studien syftar därför till att kartlägga och identifiera vilka strategier av CSR-kommunikation 
som innefattas i den svenska banksektorn, som fortsättningsvis kan skapa förtroende hos 
konsumenter. Studien har applicerat en triangulering som innefattar både en kvalitativ och en 
kvantitativ ansats. För att få en fördjupad förståelse samt identifiera den svenska banksektorns 
strategier av CSR-kommunikation har tre semistrukturerade intervjuer med bankerna 
Swedbank, Handelsbanken och SEB genomförts. För att undersöka konsumenternas 
uppfattning och förtroende till de svenska bankernas kommunikation av CSR har 1170 enkäter 
skickats ut, varav 221 respondenter svarade.   
 
Utifrån insamlad empiri och genomförd analys har studien kunnat kartlägga två strategier av 
CSR- kommunikation som den svenska banksektorn använder sig av samt skapar förtroende 
hos konsumenten.  
 

● Sveriges banksektor kommunicerar sitt CSR-arbete genom att interagera och involvera 
i en öppen diskurs som ökar konsumenternas förtroende till banken.   
 

● Sveriges banksektor kommunicerar sitt CSR-arbete genom att kommunicera i hög grad 
till konsumenter vilket indirekt leder till ett ökat förtroende hos konsumenter.  

○ En hög grad CSR-kommunikation leder till minskad skepticism hos 
konsumenter, och en minskad skepticism hos konsumenter leder till ett ökat 
förtroende hos konsumenter. 

 
Nyckelord: CSR, CSR-kommunikation, Förtroende, Konsument, Svenska banksektorn 
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Abstract 

Modern-day society demands a high-level of responsibility from all of its participants when it 
comes to the sustainable development. The civic duty is an important part of corporate culture 
which is why many corporations today are positioning their priorities towards CSR, Corporate 
Social Responsibility. CSR is a concept which depicts how companies are supporting the 
sustainable development. The increased level of consumer awareness relating to this concept 
is the reason why more companies are applying CSR in order to achieve the competitive 
advantages, such as good reputation, trust, and a positive company image. A paradox manifests 
from the use of CSR, however, since it contributes to a greater scrutiny and skepticism towards 
how companies are utilizing CSR as a public relations tool, which people generally feel is 
neither genuine nor based on public interest.  
 
Therefore, while communicating their CSR strategies, companies must be careful since it can 
either strengthen or weaken the consumer trust, depending how the communication is perceived 
by the general public. The consumer trust is extremely important during high risk- and 
involvement decisions. This concept is particularly important within the bank industry. When 
it comes to applying CSR, studies indicate that the different banks in Sweden are not 
performing as well compared to international banks. Another study suggests that one out of 
four consumers is unaware of whether their bank is utilizing sustainable efforts or not. 
 
This study aims to map and identify what strategies of CSR communication that the Swedish 
bank sector use, and which of these that can build consumer trust. The research methodology 
is based on a triangulation which conducts both a qualitative and quantitative method. Three 
semi structured interviews with three different banks have been applied to identify and acquire 
a deeper understanding of the communication by the Swedish bank sector and their CSR 
efforts. Afterwards, data from consumers has been collected throughout a survey to understand 
how the consumers perceive the communication of the CSR effort by the Swedish bank sector. 
 
Based on collected empirical data and analysis, the study has been able to identify two CSR 
communication strategies that the Swedish bank sector employs which build consumer trust. 
 

● The swedish bank sector communicates their CSR effort by interacting and engaging 
in an open discourse which increases the consumer trust.  
 

● The swedish bank sector communicates their CSR effort by a high degree of 
communication, which indirectly increases the consumer trust. 

○ A high degree of communication of CSR effort reduce the consumer skepticism, 
which increases the consumer trust. 

 
Keywords: CSR, CSR communication, Trust, Consumer, Swedish bank sector 
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Definitioner  

Begrepp Definition 

CSR  Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innebär CSR att företag frivilligt 

införlivar en social- och miljömässig hänsyn i sin verksamhet för att 

bidra till en hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling  Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

(Nationalencyklopedin u.å.).  

Kommunikationsstrategi Thorson (2013) beskriver kommunikationsstrategi genom “strategic 

communication is an umbrella term to describe the activities of 

disciplines including public relations, management communication, 

and advertising”.  

Intressenter   Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver ‘intressenten’ som en person 

som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet eller 

företag. Exempel på intressenter är förutom ägarna; de anställda, 

fordringsägare, kunder, leverantörer, långivare samt stat och 

kommun.  

Äkta Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver ‘Äkta’ som verkligen är vad det 

synes vara,  och har alla de egenskaper som utmärker företeelsen i 

fråga.  

Decentraliserad Fördelning av verksamheter eller inflytande från ett centrum till fler 

områden och personer (Nationalencyklopedin u.å.) 

Konsumenter  Nationalencyklopedin (u.å.) förklarar konsument som en slutlig 

användare av varor och tjänster. 

Socialt ansvar  Socialt ansvarstagande baserar sig på idén att alla typer av 

organisationer har ett ansvar gentemot samhället och miljön 

(Svenska institutet för standarder u.å.)  

Svenska banksektorn Svenska bankaktiebolag samt utländska bankers filialer i Sverige 

(Svenska bankföreningen 2018) 
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1.Introduktion

1.1 Bakgrund  

Samhälle, miljö och en hållbar utveckling är enligt Collste (2004) viktiga och omfattande 

samhällsfrågor som kräver allt mer uppmärksamhet. Begreppet hållbar utveckling skapades av 

FN:s världskommission år 1987 och definierades som: ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (Globala Målen 2015). För att uppnå en hållbar konsumtion som bidrar till en hållbar 

utveckling krävs det att alla aktörer i samhället agerar och bidrar till hållbar utveckling 

(Sveriges Konsumenter u.å.). Politiker, företag och konsumenter måste ta ett gemensamt ansvar 

för att bidra till en hållbar utveckling, varav företag har en central roll i arbetet, oberoende av 

bransch eller storlek (Globala Målen 2015).  
 

I decennier har det debatterats kring företagens ansvar angående frågan hållbar utveckling och 

vad företagets ansvar innebär mer konkret (Galbreth 2009). Bowen (1953) var bland de första 

författarna som skrev om företags sociala ansvar i samhället och myntade begreppet CSR. CSR 

är en förkortning av Corporate Social Responsibility. Nationalencyklopedin (u.å.) definierar 

innebörden som “hur företag frivilligt införlivar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling”. Bowen (1953) ansåg att verksamheter har 

en beslutsfattande makt, vars syfte inte är att lösa ett samhällsproblem utan skall verka som en 

stödjande mekanism, där deras agerande kan påverka samhället i helhet. Däremot argumenterar 

Friedman (1970) att det sociala ansvaret inte åligger företag, utan endast individerna i 

samhället. Vidare menar Friedman (1970) att företag bidrar med ett socialt ansvar av 

ekonomisk karaktär, såsom vinstmaximering och tillväxt.  
 

Trots att det ännu inte finns någon entydig bild över vad företagens sociala ansvar innebär har 

dessa idéer fått en ökad spridning på senare år (Windell 2006). Allt fler företag har börjat 

tillämpa CSR i sin affärsmodell, på grund av etiska skäl och de ekonomiska fördelar som 

tillämpandet kan medföra (Bhattacharya & Sen 2004). Fördelarna grundar sig i att företagens 

konsumenter allt oftare gör mer medvetna val. Sveriges Konsumenter (u.å.) menar att 

konsumenternas vilja att kunna göra skillnad i dagens samhälle är stort. I en studie, från år 2011, 

svarade 94% av 10 000 konsumenter att de skulle kunna tänka sig köpa en hållbar produkt och 

hela 93% förklarade att de skulle göra det om möjligheten dök upp (Janssen & Vanhamme 

2015).  



10 

 

Att inkorporera CSR i sin verksamhet kan gynna ett företags rykte på marknaden (Porter & 

Kramer 2006). Galbreath (2009) beskriver hur aktuella miljöfrågor bildat grunden för en 

konkurrenskraftig framgång på marknaden. Vidare menar författaren att företag som förstår sitt 

sociala ansvar genom att använda sig av CSR kommer mer sannolikt att skapa större 

konkurrensfördelar, vilket gynnar dess intressenter, men också samhället i stort. Sapkauskiene 

och Leitoniene (2014) vill belysa hur begreppet CSR numera har blivit en nödvändighet för 

företag under den kontext vi lever i idag.  

1.4.1 Paradoxen med CSR  
 

Baines, Fill och Rosengren (2014) förklarar att ett vanligt samhällsekonomiskt problem inom 

marknadsföring är bristande kommunikation, där företagets upplevda bild av dem själva, 

image, inte matchar med konsumenternas och marknadens bild av företaget, identitet. Därav 

finns risken att konsumenten missuppfattar budskapet som företaget vill kommunicera (ibid). 

CSR är inget undantag från kommunikationsproblemet, där Sen och Bhattacharya (2001) 

antyder att forskningen är begränsad eftersom att den saknar grund över hur CSR skall 

kommuniceras för att det skall uppfattas positivt av konsumenter och slutligen generera ett 

värde (ibid).  

 

Applicering av CSR-initiativ är komplext och har såväl en fram- som baksida (Ihlen et al. 2011). 

En paradox uppstår från den skepticism som framträder i samhället när en organisation 

kommunicerar om deras engagerade sociala ansvarstagande (Ihlen et al. 2011). Skepticismen 

grundar sig i att marknaden förmodar att CSR-initiativ endast tillämpas i företagets egenintresse 

för att uppnå en önskvärd image eller vinna marknadsandelar (Vidaver-Cohen & Bron, 2008). 

Fortsättningsvis förklarar samma källa att detta kan leda till att företag som visar upp sitt CSR-

arbete blir bojkottade av vissa marknader eller nödvändigtvis inte belönas av marknaden. 

 

Sen och Bhattacharya (2001) visar att konsumenter tenderar att ifrågasätta varför företag 

engagerar sig i CSR och är försiktiga med uppriktigheten i företagets motiv till att inkorporera 

CSR. En respondent från Sen och Bhattacharyas (2004) undersökning förklarar att enbart för 

att ett företag stödjer ett välgörande ändamål betyder det inte att de bryr sig om annat än 
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vinstmaximering. När marknaden bedömer att ett företags initiativ till CSR grundar sig i att 

vinna publicitet påverkar det företagets trovärdighet negativt (Jahdi & Acikdilli 2009).    

 

Ihlen (2011) diskuterar hur marknadens skepticism till företags CSR-initiativ också framträder 

när det som kommuniceras inte motsvarar det som i själva verket verkställs av företagen. 

Företag förväntas helt enkelt att “walk the talk”, det vill säga att verkställa vad som har 

kommunicerats (ibid.). Volkswagen är ett tydligt exempel på detta, där Hotten (2015) förklarar 

i en artikel av BBC att Volkswagens dieselbilar marknadsfördes som miljövänliga, däremot 

framkom det bevis som sa emot detta påstående. Volkswagens dieselbilar hade en inbyggd 

mjukvara som hjälpte Volkswagen att generera lägre kväveoxidutsläpp vid certifieringsprov än 

vad de verkligen gjorde vid vardagskörning. Detta hade en negativ inverkan på företagets rykte 

(ibid). 

Elving (2012) menar att när konsumenter avgör vilken attityd de förhåller sig till över företags 

CSR-initiativ kommer det baseras på deras tidigare kunskap och erfarenhet om företagen. 

Därav är ryktets funktion av stor vikt för ett företag, då ett dåligt rykte tenderar att öka 

skepticismen om företagets CSR-initiativ (ibid).  

Brønn (2011, se Ihlen, Barlett & May 2011) förklarar att CSR-kommunikation har blivit den 

tredje största utgiftsposten i marknadsföringsbudgeten för stora företag. Vidare står också 

kommunikation av CSR inför väsentliga utmaningar med tanke på ökad misstro, öppenhet och 

ansvarsskyldighet hos intressenter (Leisinger, 2007; Fernando, 2010). Det är betydelsefullt att 

företaget säkerställer att kommunikationen med olika intressenter baseras på äkta värderingar, 

principer och praxis inom företaget och inte enbart för en önskad positiv image (Leisinger, 

2007; Fernando, 2010). Att bygga upp ett starkt varumärke och identitet innebär inte bara att 

företaget måste kommunicera sitt varumärke, utan också upprätthålla sitt rykte, som enkelt kan 

skadas på lång sikt av en negativ händelse (Waddock & Googins 2011, se Ihlen, Barlett & May 

2011).  

Tidigare studier (Porter & Kramer 2006; Galbreath 2009) har framhållit att kommunikation av 

CSR-aktiviteter både skapar ett gott rykte och konkurrensfördelar. Senare forskning av Du, 

Bhattacharya och Sen (2010) har däremot ifrågasatt påståendet, och vill poängtera att på grund 

av marknadens skepticism finns det svårigheter med att kommunicera CSR för att det slutligen 

skall skapa ett positivt värde i form av ett gott rykte och förtroende. 
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1.4.2 CSR i finansbranschen 

Immateriella tillgångar, såsom rykte och förtroende, kan vara de mest värdefulla tillgångar ett 

företag kan ha, speciellt i svåra tider där en studie påvisade att de företag som investerar i 

immateriella tillgångar klarade sig allra bäst under den ekonomiska krisen år 2008-2009 (Patel 

& Narain, 2009) Forskning inom finanssektorn har visat att konsumenternas förtroende för 

specifikt banker har varit bland det mest betydelsefulla för att en bank skall återhämta sig och 

kunna finna stabilitet på marknaden igen (Perez & Bosque 2015). Det här går i linje med vad 

Löhman och Steinholtz (2004) förklarar, då de nämner att en av de viktigaste intressenterna 

och drivkrafterna bakom företagens CSR-initiativ är konsumenterna. Från detta är det 

väsentligt att specifikt banker förmedlar trovärdighet, eftersom konsumentens förtroende till 

ett företag är särskilt viktigt vid höga risk- och involverinsgbeslut, när det exempelvis gäller 

att välja sin bank (Lewis and Soureli, 2006).  

Därav spelar kommunikation av CSR en viktig roll för banken, då det kan stärka 

konsumenternas attityd, förtroende och lojalitet till banken (Sen & Bhattacharya, 2001). Trots 

den stora betydelsen av kommunikation av bankers CSR-initiativ finns föga forskning om CSR 

i finanssektorn (Sapkauskiene & Leitoniene 2014; Branco & Rodrigues 2008a; Carnevale, 

Mazzuca & Venturini 2012). Vidare förklarar Jeucken (2004) hur banksektorns arbete med 

CSR är efter i sin tid i jämförelse med andra branscher, då banksektorn ofta har sett sig själva 

som en relativ ren och felfri bransch. Detta bekräftar även Lundgren (1999) i den svenska 

banksektorn, där svenska banker låg efter sina utländska bankkonkurrenter på miljöområdet. 

Scholtens (2009) genomförde en studie som visade internationella bankers olika grad av CSR-

initiativ i samhället, där studiens empiri var baserad på information som bankerna själva hade 

kommunicerat ut. Undersökningen visade att svenska bankers initiativ till CSR hade lägst betyg 

bland de 32 storbanker i världen som studien mätte. Vidare visar en undersökning hur en av 

fyra svenska kunder inte kan svara på frågor om deras bank arbetar med mångfald, jämställdhet, 

miljöpåverkan eller ens tillhandahåller hållbara produkter samt tjänster (Svenskt kvalitetsindex 

2018).  

Sammantaget finns det brister samt utrymme för förbättringar i den svenska banksektorn när 

det kommer till att både tillämpa CSR och hur detta ska kommuniceras. Risken med en dålig 

kommunikationsstrategi av CSR är att det inte når ut till konsumenter för att stärka dess 

förtroende, varav banken beslutar att minska på sitt CSR-initiativ, vilket kan bli en 
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konkurrensnackdel för banken. En viktig insikt är att applicering av CSR i ett företag är 

komplext och måste hanteras varsamt för att det inte ska påverka företagsvärdet negativt, då 

det både kan skada företagets rykte och förhindra dess tillväxt om det inte appliceras med rätt 

slags strategi.  

1.3 Syfte & Problemformulering  

Denna studie syftar till att kartlägga och identifiera vilka strategier av CSR-kommunikation 

som innefattas i den svenska banksektorn, som fortsättningsvis kan skapa förtroende hos 

konsumenter.  

 

Följande frågeställning har valts och kommer att besvaras:  

● Vilka strategier av CSR-kommunikation använder Sveriges banksektor som skapar 

förtroende hos konsumenten?  

 

1.6 Problemdiskussion  

Tidigare studier hävdar att kommunikation av CSR framförallt är ett marknadsföringsproblem 

och mer specifikt ett kommunikationsproblem (Galbreath 2009; Sanker Sen & C.B 

Bhattacharya 2001). Det kan bero på ett missförstånd i kommunikationen, där Windell (2006) 

menar att det inte finns en entydig definition av CSR. Dessutom belyser tidigare forskning av 

Sapkauskiene och Leitoniene (2014) betydelsen av att arbeta med CSR idag, och menar på att 

det numera är en nödvändighet för företag att applicera ett samhällsansvar. Ur detta är det av 

stor vikt att först kunna finna en konkret definition av begreppet CSR för att fortsättningsvis 

kunna förstå hur banker väljer att arbeta med sitt ansvarsarbete.  

 

Vidare kan problematiken i att kommunicera ut sitt CSR-arbete grunda sig i den 

kommunikativa problematiken hos banker. Pomering (2011, se Ihlen 2009) lyfter fram att det 

är naivt av företag att förvänta sig att den önskade image de vill uppnå med CSR skall motsvara 

den faktiska identitet som samhället har av företagen (ibid). En undersökning av svenskt 

kvalitetsindex (2018) visar hur en av fyra svenska kunder inte kan svara på frågor om deras 

banks ansvarsarbete, vilket också kan indikera på svårigheter hos bankens CSR-

kommunikation. Det här visar att kommunikationen av CSR är komplext, och för att undvika 

fällorna som kan uppstå bör denna studie fördjupa sig i tidigare forskning kring CSR-
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kommunikation. Det pekar på att teorier över hur man kommunicerar CSR till sina intressenter 

är av stor betydelse.  

 

Med hänsyn till vad Löhman och Steinholtz (2004) säger om att konsumenterna är en av de 

största drivkrafterna bakom företags CSR-initiativ, är det av stor vikt att fokusera på hur 

bankernas kommunikation av CSR påverkar konsumentens grad av förtroende. Förtroende är 

en av de mest betydelsefulla tillgångarna ett företag kan besitta och kan rädda företaget från att 

gå i konkurs vid en ekonomisk kris (Patel & Narain, 2009). Att en bank går i konkurs påverkar 

inte bara banken i sig utan hela näringslivet (Svenska bankföreningen 2019), vilket tyder på att 

förtroende och trovärdighet är egenskaper som svenska banker bör värna om i allra högsta grad. 

Vilket härleder studien till att finna teorier som redogör om vad som stärker en banks 

trovärdighet respektive försämrar trovärdigheten. 
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2. Teori  
 

2. 1 Corporate Social Responsibility 

2.1.1 Carrolls pyramid 

Fokus på företagens sociala ansvar har under senaste åren blivit ett globalt koncept, där 

begreppet CSR har vuxit sig allt större, vars betydelse påminner om hållbarhet (Morsing & 

Beckmann, 2006). En person som har givit CSR en konkret definition är Carroll (1991), som 

illustrerar CSR genom en pyramid. Pyramiden omfattar hela företagets ansvarsområden inom 

fyra kategorier: ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt. Var och en av dessa kategorier har 

en betydande plats i pyramiden. Det första lagret i pyramiden består av det ekonomiska 

ansvaret som innebär företagets ansvar att vara så lönsamt som möjligt, upprätthålla en stark 

konkurrensposition och upprätthålla en hög effektivitetsnivå. Vidare menar samma källa att 

företagen förväntas ta sitt lagliga ansvar inom ramen för de lagar, regler och förordningar som 

har utformats av staten. Det lagliga ansvaret utgör nästa lager på pyramiden och blir 

tillsammans med det ekonomiska ansvaret grundläggande förutsättningar för ett fritt 

företagssystem (ibid).  

Figur 1. Carrolls Pyramid  
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Det etiska ansvarsområdet består av standarder, normer och förväntningar som framkommer i 

företagens relation till konsumenter, anställda, aktieägare och samhället (Carroll 1991). Det 

etiska lagret är oftast dåligt definierat och är svårare att hantera. Pyramidens sista lager, 

filantropi, omfattar företagets åtgärder i samhället genom ett aktivt deltagande i välgörande 

handlingar. Exempel på ett filantropiskt agerande är att bidra till välgörenhetsaktiviteter, konst 

och utbildning. Den största skillnaden mellan det etiska och filantropiska ansvaret är att det 

sistnämnda inte förväntas av samhället, därav ses inte företagen som oetiska om de inte 

uppfyller det filantropiska ansvaret (ibid). Fördelarna med att uppfylla det filantropiska 

ansvaret är att det filantropiska initiativet stärker företagets image (Kotler & Lee 2005).  

2. 2 Kommunikation  

2.2.1 Kommunikationsteori  

För att differentiera sig från ett företag till ett annat i sitt sociala ansvarstagande krävs det 

kommunikation från företag till intressenter om dessa unika aspekter inom organisationen 

(Brønn 2011, se Ihlen, Barlett & May 2011). Morsing (2006) hänvisar till detta som CSR-

kommunikation, som skapas och överförs av företaget om sitt arbete inom CSR. Grafström, 

Göthberg och Windell (2015) förklarar att företag kan kommunicera sitt ansvarstagande genom 

en rad olika kanaler såsom broschyrer, annonser, tjänste- och produktinformation, sociala 

medier och olika former av hållbarhetsrapporter som integreras i den traditionella 

redovisningen. En annan källa menar att marknadskommunikation omfattar många olika 

kommunikationsmetoder, exempelvis sponsring, direktmarknadsföring, utställningar och PR 

(Brønn 2011, se Ihlen, Barlett & May 2011). Enligt Jahdi och Acikdilli (2009) anses sponsring, 

direktmarknadsföring och PR vara de mest effektiva verktygen för att påverka konsumenternas 

uppfattning om ett företag och dess CSR-initiativ.  

 

Maon, Lindgreen och Swaen (2009) menar att ju viktigare CSR är för företaget desto mer 

trovärdig är deras marknadsföringsinsatser. Vidare förklarar författarna att 

relationsmarknadsföring är förmågan att skapa dialog och personliga relationer med 

konsumenterna. I och med den växande mediakommunikationen såsom bloggar, Facebook, 

Twitter och Instagram har företagen ytterligare möjligheter att engagera sina konsumenter. 

Detta ser Brønn (2011, se Ihlen, Barlett & May 2011) som ett värdefullt tillskott till CSR-
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kommunikation och öppnar nya horisonter för relationsmarknadsförare som formar 

transparens, äkthet och trovärdighet.  

2.2.2 CSR typologi  

Seele och Lock (2015) påstår att många forskare har försökt kategorisera CSR-kommunikation, 

men ingen har hittills gett en typologi för dess verktyg, vilket forskarna gör genom en matris 

över olika CSR kommunikationsverktyg. Matrisen skiljer först på företagens syfte till CSR-

kommunikation, instrumental och deliberate, och skiljer sedan på företagens 

kommunikationsnivå, published och unpublished. Enligt samma källa syftar instrumentella 

CSR-strategier till att tillgodose företagets ekonomiska behov först. Såsom att attrahera nya 

kunder, nya marknader, öka försäljning och bygga en positiv varumärkesidentitet. Deliberativa 

CSR-strategier har en motsatt mening och beskrivs som en öppen diskurs, insyn, deltagande 

och ansvarsskyldighet. Den andra skillnaden som görs är mellan publicerat material som 

innebär att informationen görs tillgänglig för externa intressenter och opublicerat material som 

vanligtvis förvaras inom företaget och är konfidentiellt.   

 

En instrumentellt publicerad kommunikationsstrategi av CSR är enkelriktad på så vis att 

verktyget endast ger information till företagets intressenter, snarare än att aktivt engagera dem. 

Information om CSR-arbetet är tillgängligt för externa intressenter genom exempelvis 

webbplatser, icke-finansiella rapporter eller informationsbroschyrer, se figur 2 (Seele & Lock 

2015). Dessutom faller de flesta kommunikationsstrategierna av CSR under instrumentella 

kategorin (Waddock & Googins 2011, se Ihlen, Barlett & May 2011). Seele och Lock (2015) 

förklarar att inom de instrumentella opublicerade strategierna ingår interna CSR-

strategidokument i den mening att de inte är tillgängliga för offentligheten. Vidare förklarar 

författarna att dessa kommunikationsstrategier inte ger möjlighet för öppen diskurs och 

deltagande. Vilka Adams et al. (2001; Erwin 2011; Schwartz 2004) menar på kan vara genom 

handböcker och uppförandekoder i form av Code of Conduct om etiskt beteende inom 

företaget. Seele och Lock (2015) resonerar att den mesta kommunikationen via media räknas 

som en deliberativ publicerad CSR-strategi. Verktyg som används inom denna kategori 

inkluderar Twitter, Wiki, eller webbloggar som administreras av företag. Genom webbloggar 

interagerar företag särskilt med de mest engagerade intressenterna (ibid.). Fieseler et al. (2010) 

menar att webbloggar är en av de viktigaste kommunikationsplattformarna i Web 2.0 eran på 

grund av dess potential för att engagera intressenter i hållbarhetsfrågor. Eberle, Berens och Li 
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(2013) menar därför att företagen gör mer nytta av att vara aktiva på sociala medier och att 

CSR-kommunikation via sociala medier i sin tur förbättrar företagets rykte.  

 

Figur 2. CSR typologi 

 

En deliberativ opublicerad kommunikation av CSR innebär en intern kommunikation med 

företagets intressenter för att framkalla samarbete samt minska intressenternas skepticism 

(Maon, Lindgreen & Swaen 2009). Olika former av intressentdialoger kan vara en intern dialog 

med anställda eller extern dialog med icke-statliga organisationer (Seele & Lock 2015). Både 

publicerade och icke publicerade strategier bör sträva efter att vara objektivt sanna, lämpliga i 

sociala kontexter och begripligt till alla deltagare, vilket också är fördelen med att använda 

deliberativ kommunikation (Seele & Lock 2015).  

2.2.3 Stakeholder strategy theory  

Morsing och Schultz (2006) föreslår tre olika strategier för att kommunicera CSR till 

intressenter. Den första kommunikationsstrategin, “the stakeholder information strategy”, 

utgår från den klassiska kommunikationsmodellen där företag endast pratar till, och inte med 

intressenter. Intressenterna informeras om CSR-aktiviteter genom informationsbroschyrer, 

pressmeddelanden eller faktablad. Vidare ger modellen en bredare syn och menar att företag 

inte bara vill informera utan även skapa relationer och interagera med intressenterna. Det leder 

till Morsing och Schultz (2006) andra kommunikationsstrategier “the stakeholder response 

strategy” och “the stakeholder involvement strategy.” Dessa två kommunikationsstrategier av 

CSR skiljer sig från den första, då företagen inte bara talar till intressenterna, utan 

intressenterna talar lika mycket med företagen. Morsing och Schultz (2006) menar att The 
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stakeholder response strategy lägger fokus på att påverka externa aktörers attityder och 

beteende, snarare än att förändra företagets verksamhet. Den tredje strategin, the stakeholder 

involvement strategy, står dialogen mellan företag och intressenter i centrum. Dialogen mellan 

aktörerna är som en “pågående förhandling”, där företaget förstår att de måste förhålla sig till 

vad aktörer i omvärlden anser (Morsing & Schultz 2006). Till skillnad från de två andra 

strategierna innebär denna kommunikationsstrategi inte bara att företaget informerar 

intressenter, utan att företagen själva tar reda på vilka krav som ställs av intressenter för att 

sedan utvecklas och möta dessa krav (ibid.). 

 

Kommunikationen handlar inte bara om att förmedla vad företaget gör utan att alltmer delta i 

diskussioner med externa intressenter för att utveckla långsiktiga relationer (Grafström, 

Göthberg & Windell 2015). Genom att ha en öppen diskurs till olika intressenter skapas inte 

bara bättre samarbete, utan sänker också skepticismen över CSR-initiativ (Seele & Lock 2015) 

2.2.4 Utesluta kommunikation 

Olausson (2009) förklarar att det är vanligt att svenska företag arbetar med CSR, men lika 

vanligt att de inte väljer att informera om det. Vidare förklarar samma källa att det finns olika 

orsaker till att företag inte väljer att marknadsföra sitt CSR-initiativ. Orsakerna kan röra sig om 

att företagen vill framstå som ödmjuka, inte vill uppfattas som att de ej gör tillräckligt, riskera 

övertramp mot marknadsföringslagen eller att företagen inte tror på att konsumenter är 

intresserade över att höra om ansvarstagande (ibid). Pomering och Dolnicar (2009) menar att 

bankernas kunder generellt har en låg grad av medvetenhet om bankernas CSR-initiativ. Detta 

grundar sig i att bankerna är medvetna om att konsumenter tenderar att vara skeptiska mot 

marknadsföring och därmed ännu mer skeptiska mot kommunikation av CSR (ibid). 

2.3 Trovärdighet 

2.3.1 Trovärdighetsteori 

En av de grundläggande uppgifter ett företags kommunikationsenheter innefattar är att 

säkerställa att ett sammanhängande budskap presenteras på ett attraktivt sätt med fokus på att 

budskapet speglar företagets kärnverksamhet (Van Riel 1995). Grafström, Göthberg och 

Windell (2015) bekräftar detta i deras studie där de konstaterar att företag måste ha ett 
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helhetsperspektiv i sin CSR-kommunikation, detta genom att säkerställa en enhetlighet i sin 

CSR-kommunikation och på så vis uppfattas trovärdiga. Ett företag måste kunna visa hur deras 

CSR-initiativ grundar sig i ett generellt bekymmer i samhället, kombinerat med att initiativet 

är länkat med företagets värderingar (Scott & Lane 2000).  

Ett kritiskt problem som uppstår innefattar utmaningen att det som kommuniceras av företaget 

också skall upplevas som trovärdigt av alla intressenter (Waddock & Googins 2011, se Ihlen, 

Barlett & May 2011). Dilemmat grundar sig i att kunna övertyga marknaden om det CSR-

initiativ som kommuniceras ligger i grund för företagets värderingar, tro och handlingar, och 

inte för att stärka företagets image (Leisinger, 2007; Fernando, 2010). Nyckeln är att utveckla 

ett starkt förtroende med sina intressenter genom att påvisa äkthet, där allt som kommuniceras 

om CSR skall vara baserad på kärnvärden som är integrerade i företagets alla möjliga 

prestationer (Middlemiss, 2003; Googins et al., 2007; Waddock, 2002, 2009; Wagner et al., 

2009). Borglund, De geer och Sweet (2012) påpekar också vikten över att företaget har tydliga 

mål av sitt CSR-initiativ och att det är djupt förankrat i företaget, eftersom detta slutligen 

kommer att forma den externa kommunikationen och nå intressenten med önskat utfall. På så 

sätt menar Sen och Bhattacharya (2001) att det är betydelsefullt att företagen förhåller sig till 

en transparent och trovärdig kommunikation. 

Waddock och Googins (2011, se Ihlen, Barlett & May 2011) menar att primära syftet med 

CSR-kommunikation inte innefattar vilken strategi företag använder sig av, utan fokuset ligger 

på att det som kommuniceras skall vara konsekvent, integrerat djupt hos företagen och baserat 

på äkta värden. Vidare förklarar författarna att äkthet betyder verkligt, och inte någon påhittad 

sanning eller endast nå slags PR. Vad som varken är äkta eller verkligt kommer snabbt att 

avslöja sig och bli synligt för marknaden genom dagens elektroniska globalisering (ibid).  

2.3.2 Greenwashing  

Fenomenet greenwashing har uppstått utifrån att potentiella konkurrensfördelar uppstår när 

företag väljer att applicera hållbarhet i sin affärsmodell (Delmas & Burbano, 2011). 

Greenwashing definieras som; Handlingen som består av att vilseleda konsumenter om ett 

företags miljösatsningar eller miljöfördelarna av en produkt eller tjänst (ibid). Det betyder att 

företag som använder sig av greenwashing endast väljer att upplysa och inte verkställa de CSR-

initiativ som de kommunicerar (Aras & Crowther, 2009). Greenwashing har sannolikt negativa 

effekter på konsumentens attityd och beteende gentemot företaget som genomför sitt CSR-
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initiativ (Newell et al. 1998). I en studie av 22 stycken banker fann Wu och Shen (2013) ett 

positivt förhållande mellan CSR-initiativ och lönsamhet, men inte för de banker som agerade 

med greenwashing. Jeucken (2004) menar att när banker applicerar extern CSR-

kommunikation är det av stor vikt att ta hänsyn till den risk som medföljer. Risken innefattar 

att en ökad granskning av banken, varav banken bör vara extra uppmärksam för att 

kommunikationen ska inte uppfattas som greenwashing. 

Lim et al. (2013) och Chen et al. (2013) fann i sin studie en stark korrelation mellan ett företags 

handling av greenwashing och konsumenters ökade skepticism av CSR-kommunikation. Att 

använda greenwashing kan skada företagets kommunikationstrovärdighet, vilket är ett 

allvarligt hot för både organisationer samt CSR som fenomen (Alves, 2009; Elving & Van 

Vuuren, 2011). 

 

2.4 Teoretiska överväganden 

Utifrån teorins referensram har tre kategorier utformats: Ansvar, Kommunikation och 

Trovärdighet. Dessa tre områden är sammankopplade och påverkar varandra, där dessa 

tillsammans blir en förutsättning för att gå in på djupet i studiens centrala del CSR, se figur 3. 

För att definiera och öka förståelsen över bankernas ansvarsarbete har teorin från Carrolls 

(1991) pyramid bidragit till att utforma intervjuguidens fråga 2, 3 och 4 härrörande i vad och 

hur CSR används i svenska banksektorn, se bilaga 1. Teorin från Carroll (1991) har dessutom 

bidragit med att ge en konkret definition på vilka ansvarsområden som går under begreppet 

CSR samt utformning av fråga 4 i enkäten. Vidare drogs kopplingar till närliggande begrepp, 

såsom hållbarhet, som var nödvändigt för att underlätta förståelsen hos konsumenterna i 

enkäten. En annan viktig del för att lyckas med sitt CSR-initiativ är kommunikation, där 

begreppet kan brytas ner i strategier, kanaler och interaktion. Genom teorin CSR typologin 

(Seele & Lock 2015) har fråga 7a och 7b utformats i intervjuguiden. Utifrån teorin Stakeholder 

strategy theory har bankernas strategier, kanaler och grad av interaktion identifierats, som i sin 

tur givit upphov till fråga 5, 9 och 10 i enkäten härrörande kommunikation och grad av 

kommunikation samt fråga 8 i intervjuguiden. 

 

 

 



22 

ANSVAR  KOMMUNIKATION TROVÄRDIGHET 

- Definitioner  
- Principer  
- Riktlinjer  
- Drivkrafter  

- Strategier  
- Kanaler  
- Interaktion 

 

- Skepticism  
- Genuinitet  
- Greenwashing 

Tabell 1. Teoretiska överväganden  
 

Den sista kategorin berör trovärdighet, där begreppet genomsyrar och påverkas av skepticism, 

genuinitet och greenwashing. Det här har gett upphov till fråga 5, 6, 9 och 10 i intervjuguiden. 

För att förstå konsumentens grad av förtroende till bankernas kommunikation av CSR har 

därmed dessa tre grundkategorier bidragit till utformandet av enkätens fråga 3, 7 och 8 till 

konsumenter. 

 

Figur 3. Förhållandet mellan teoriernas olika kategorier i studien 
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3. Metod   
 

Denna studies filosofiska inriktning behandlar den resultatinriktade pragmatismen samt den 

tolkande hermeneutiken. Vidare har metodansats grundat sig i en triangulering, som innefattar 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Strukturen av studien kan liknas till en flerstegsraket, 

där besvarandet av forskningsfrågan har föranlett semistrukturerade intervjuer som 

fortsättningsvis skall kompletteras med en enkätundersökning. Slutligen avslutas 

metodavsnittet med att reflektera över studiens tillförlitlighet och giltighet.  

 

3.1 Pragmatism och hermeneutik 

Syftet med studien grundar sig i att försöka göra skillnad för ett företags praktiska handlingar 

genom att kartlägga vilka kommunikationsstrategier av CSR som upplevs trovärdiga av 

konsumenter, vilket betyder att pragmatisk filosofi är något studien berör. En pragmatisk ansats 

grundar sin forskning ur ett resultatorienterat perspektiv, där ett forskningsproblem besvaras 

genom problemlösning med konkreta bidrag (Saunders et al. 2016). Detta går i linje med 

studien då den fokuserar mer på dess empiriska data än tidigare forskningsteorier. Pragmatism 

strävar efter att förena subjektivitet och objektivitet, fakta och värderingar samt olika 

kontextualiserade upplevelser (Saunders et al. 2016), vilka är sammankopplingar som återfinns 

i denna studie. Studiens fokus och pragmatiska inriktning har legat på att sammanföra den 

teoretiska referensramens objektiva tolkning av CSR-kommunikation med svenska 

banksektorns och konsumentens subjektiva tolkning av kommunikationen. Detta för att 

slutligen generera fram en potentiell användbar kartläggning åt banker av deras befintliga CSR-

kommunikation, som skapar förtroende. För att få svar på detta används dessutom en 

hermeneutisk metod. Hermeneutisk metod pekar på att verkligheten är konstruerad av 

människor och därmed bör verkligheten studeras genom att man undersöker hur människor 

uppfattar verkligheten (Jacobsen 2002). Studien lägger stor vikt på människors tolkning och 

inställning för att studera hur de uppfattar verkligheten i den svenska banksektorn, där studien 

slutligen finner svar på vilka strategier av CSR-kommunikation som skapar förtroende hos 

konsumenter. 
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3.2 Forskningsdesign & val av metod 

Studien präglas av en abduktiv metod av orsaken att existerande teori inte kan ge konkreta svar 

på det problem som forskningsfrågan har för avsikt att förklara. Det pragmatiska synsättet 

präglas även av abduktion (Bryman & Bell, 2017). En abduktiv ansats skapar förståelse genom 

att den pendlar och kombinerar styrkorna i både deduktivt och induktivt ansats (Saunders et al. 

2016). Utifrån studiens syfte, resursramar, problemformulering och ämnesområde har en 

tvärsnittsdesign applicerats. Enligt Jacobsen (2002) innebär en tvärsnittsdesign att man studerar 

verkligheten vid en särskild tidpunkt. En tvärsnittsdesign går ut på att man samlar in data från 

mer än ett fall, vilket i denna undersökning utgör tre olika fall som skall prägla studiens samtid, 

för att sedan med hjälp av en av uppsättning kvantitativ och kvalitativ data kunna söka 

sambandsmönster. För att besvara syfte och forskningsfrågan har struktur av en flerstegsraket 

applicerats och metodvalet landat i användning av både kvalitativ och kvantitativ data, där 

denna kombination går under termen triangulering. Gillham (2008) förklarar att triangulering 

har sin främsta tillämpning inom kartläggningar. Även det pragmatiska synsättet argumenterar 

för att det finns olika sätt att tolka världen, vilket tyder på att användning av flera metoder inom 

en studie kan vara lämpligt (Saunders et al. 2016). Jacobsen (2002) beskriver att den kvalitativa 

metoden som en ansats som är öppen för kontextuella aspekter. Den kvalitativa metoden har 

använts för att få en fördjupad förståelse och identifiera svenska banksektorns 

kommunikationsstrategier av CSR. Vidare skriver Jacobsen (2002) att den kvantitativa 

metoden som en sluten ansats som i sin tur ger forskaren fördelen att utforma enkla analyser 

genom insamling av stort datamaterial. Den kvantitativa datan i studien har använts för att 

samla in faktamässig data om konsumenternas uppfattning och förtroende till den svenska 

banksektorns CSR-kommunikation.  Genom stor datainsamling från konsumenter kan en mer 

rättvis och objektiv syn sammanställas av både hur konsumenterna uppfattar bankernas CSR-

kommunikationsstrategier, men också hur deras förtroende står i förhållande till strategierna. 

Samtliga metoder är olika men kompletterande, vilket i sin tur ger en mer allsidig belysning 

och skapar en större samt rättvis helhetsbild av ämnet. 

 



25 

3.3 Datainsamling & Bearbetning - Kvalitativ metod 

För att ta reda på vilka kommunikationsstrategier av CSR bankerna använder sig av 

genomfördes tre kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Inför intervjuerna konstruerades en 

intervjuguide, se bilaga 1, som bestod av tio frågor, där frågorna utformades utifrån de valda 

teorierna. Respondenterna fick ta del av intervjuguiden två dagar innan intervjun ägde rum. 

Intervjuguiden bestod av en lista av frågor som behandlades under intervjun. Det fanns ingen 

bestämd ordning över hur frågorna ställdes, utan ordningsföljden varierade mellan de tre 

intervjuerna då respondenterna kunde inkludera en fråga i en annan. Christensen et.al (2016) 

förklarar att innehållet och ordningen av hur frågor ställs kan variera från intervju till intervju 

i en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju ger möjlighet till följdfrågor, som 

var nödvändigt för att få en fördjupad förståelse. Studien inleddes med den semistrukturerade 

intervjun i syfte av att få större underlag till en enkätundersökning där konsumenternas 

perspektiv kommer att undersökas. Intervjun med Swedbank skedde via telefon på Swedbanks 

förfrågan den 27:e november 2019 i en tyst miljö på Studentpalatset. Intervjun med 

Handelsbanken ägde rum 28:e november 2019 och intervjun med SEB ägde rum den 5:e 

december 2019, där dessa två intervjuer genomfördes på respektive banks huvudkontor. På alla 

tre intervjuer medverkade tre deltagare; respondent, intervjuperson och sekreterare. Under 

intervjuerna fördes anteckningar som kompletterades med hjälp av material från inspelning av 

telefon. Materialet som kom fram vid de semistrukturerade intervjuer bearbetades och 

analyserades kvalitativt, för att inte bara förstå vad som har hänt utan även förstå de 

bakomliggande orsakerna till de valda kommunikationsstrategierna av CSR inom varje enskild 

bank. En transkribering har gjorts efter respektive intervju, där respondenternas fullständiga 

svar skrevs ner, bortsett från hummande, stamning och skratt. Empirin från de kvalitativa 

intervjuerna analyserades genom att finna samband och mönster från tidigare forskningsteorier. 

Dessutom har empiri från intervjuerna applicerats in i det teoretiska ramverket CSR typologi. 

Detta för att bilda en förståelse kring vilka strategier, kanaler och verktyg den svenska 

banksektorn använder i sin CSR-kommunikation. 
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3.4 Population & Urval - Kvalitativ metod 

Studiens population består av Sveriges banksektor som utgörs av alla banker som är etablerade 

i Sverige. Urvalet gjordes utifrån ett typiskt målstyrt urval med syftet att välja banker som ger 

en bra bild av den typiska svenska banksektorn samt att besvara forskningsfrågan. Ett målstyrt 

urval syftar till att välja de urval som ger en bra bild av den typiska populationen (Jacobsen 

2002; Bryman & Bell 2017). Studiens urval består därför av bankerna Handelsbanken, 

Swedbank, SEB och Nordea. Dessa fyra banker utgör enligt Konkurrensverket (2016) 

systemviktiga institut som utifrån dess storlek och sammanlänkning har en stor betydelse för 

Sveriges ekonomi. Samma källa skriver att Sveriges banksektor är högt koncentrerad till de 

fyra bankerna. I en rapport (Svenska bankföreningen 2018) visas hur stor summa de fyra 

bankerna motsvarar inom den totala in- och utlåningen av krediter till hushåll, företag, 

kommuner med flera i Sverige år 2018, se bilaga 7. Detta visar på att de fyra storbankerna 

tillsammans står för ca 74,7% av den totala in- och utlåningen bland svenska bankaktiebolag 

samt utländska bankers filialer i Sverige, vilket tyder på en majoritet i Sveriges banksektor. 

Inledningsvis kontaktades de fyra storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea 

via mail varpå Swedbank svarade samma dag och intervju bokades. En dag senare bokades 

intervju med Handelsbanken och sex dagar därpå bokades intervju med SEB. Slutligen 

kontaktades Nordea ännu en gång via telefon varpå de inte valde att medverka. Att Nordea 

uteblev innebär ett bortfall i studiens urval.  

3.5 Presentation av respondenter  

Beteckning Bank Presentation 

R1 Swedbank 
Anonym  

Hållbarhetsspecialist på Swedbank. R1 jobbar i en 
gruppfunktion som stöttar hela banken och har jobbat med 
hållbarhetsfrågor i 7 år.  

R2 Handelsbanken 
Philip Gudinge, 27 år 

Hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken. R2 svarar och 
sammanställer hållbarhetsredovisningar.  

R3 SEB 
Isabell Tibbelin, 26 år  

Hållbarhetsstrateg inom pensionsbolaget på SEB. 
Tillsammans med sitt team på 3 personer sätter dem 
nyckeltal, utbildar personal och träffar kunder samt 
investerare.  

 

Tabell 2. Presentation av respondenter. 
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3.6 Datainsamling - Kvantitativ metod 

För att besvara forskningsfrågan är ett komplement till de semistrukturerade intervjuerna 

nödvändigt, varpå en enkät har utformats, se bilaga 2. Utifrån de svar som de semistrukturerade 

intervjuerna med bankerna genererade fram skapades enkäten, vars syfte var att ge data från 

kundens perspektiv på bankernas kommunikation av CSR. För att ta reda på om konsumenterna 

uppfattade storbankerna som trovärdiga i sin kommunikation skickades det ut digitala 

webbenkäter från den 6:e december 2019 till den 15:e december 2019. För att bespara tid och 

pengar utformades webbenkäter, där plattformen SurveyMonkey användes och en länk till 

enkäten skapades. Christensen et al. (2016) förklarar även att fördelen med webbenkäter är att 

de både är tids- och kostnadseffektiva. Länken till enkäten skickades ut via direktmeddelande 

till kontakter på Facebook, medarbetare på ett svenskt byggbolags ekonomiavdelning samt till 

olika distributionsmejladresser på Södertörns högskola.  

 

Christensen et al (2016) beskriver enkäter som ett formulär med frågor som respondenten själv 

besvarar. För att motverka tvetydighet och kunna ge alla respondenter samma förutsättningar 

att förstå enkätens inriktning användes begreppet hållbarhet och inte CSR. I enkäter är det 

betydelsefullt att de benämningar som används i enkäter är begripliga för alla respondenter 

(Johansson 2000). Det här leder fram till att en förklaring till begreppet hållbarhet fanns vid 

enkätens början, som förklarade hållbarhet utifrån Lunds Universitets (2018) definition, av 

hållbarhetens tre dimensioner. I denna studies digitala enkät utformades tio slutna och 

obligatoriska frågor där respondenten besvarade frågorna genom att kryssa i ett av de förhand 

givna alternativen. Slutna frågor användes för att lättare analysera och finna mönster bland 

respondenternas svar (Bryman & Bell 2017). Genom att applicera obligatoriska frågor i den 

digitala enkäten förekom inga inkompletta svarsenkäter. Frågeställningarna yttrades sig i 

personliga attityder, åsikter och känslor över hur man uppfattar sin banks kommunikation av 

hållbarhet, se bilaga 2. Svarsalternativen bestod av både kategorisvar samt rangordnade svar 

för att delvis mäta inställningarna för och mot bankernas CSR-initiativ, samt för att kunna mäta 

den enskilde respondentens uppfattade intensitet av bankernas kommunikation av CSR. I 

rangordnade svar användes en fyrgradig likertskala från högt till lågt. Den fyrgradiga 

likertskalan valdes för att undvika att respondenten väljer det bekväma mellersta alternativet 

för att avstå från att ta en direkt ställning. Bland svarsalternativen undvek enkäten i möjligaste 

mån att inkludera svarsalternativet “vet ej”. Att erbjuda ett mittenalternativ eller “vet ej” som 
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svarsalternativ kan fungera som en slags inbjudan till att respondenten inte väljer att fundera 

över sin känsla eller ställning till frågan (Jacobsen 2002).  

3.7 Bearbetning - Kvantitativ metod  

Analys av enskilda banker och dess konsumenter har inte varit av intresse, utan en 

samlingsanalys genomfördes för att få en helhetsbild av Sveriges banksektor. Därför 

exkluderades även två frågor, fråga 1 och 10, då de inte var av relevans för studien. Den 

insamlade datan har sedan studerats och analyserats i statistikprogrammet SPSS. Studiens 

strävan har varit att hitta mönster och samband, i form av bivariat analys som enligt Bryman 

och Bell (2017) syftar till att analysera två variabler i taget och se hur det är relaterade till 

varandra. Detta analyserades genom korstabuleringar för en specifik fråga där svarsalternativ 

1 och 2 på likertskalan delades in i en grupp samt 3 och 4 på likertskalan i en annan grupp för 

att sedan jämföra hur dessa grupper har svarat på resterande frågor. Gruppen med 

svarsalternativen 1 och 2 motsvarar låga värden på likertskalan samt gruppen 3 och 4 motsvarar 

höga värden. Vid frågor med kategorisvar har varje svarsalternativ utgjort en egen grupp. 

Svarsalternativen som grupperades under en specifik fråga agerade som oberoende variabel för 

att sedan jämföra deras svar med resterande frågor, vilket utgör den beroende variabeln. Detta 

för att slutligen finna samband genom att jämföra medelvärden samt statistiska metoder som 

korrelationer och regressioner.  

Den primärdata som har samlats in har analyserats med hjälp av regressionskoefficienten 

unstandardized B. Regressionskoefficienten unstandardized B är ett värde som förklarar att när 

den oberoende variabeln ökar med ett steg i likertskalan så förväntas den beroende variabeln 

att öka med x antal steg (Saunders et al. 2016). Vidare i korrelationsanalysen har fokus varit 

på determinationskoefficienten för att mäta sambandet. Saunders et al. (2016) förklarar att 

determinationskoefficienten, R Square, används för att visa hur stor variationen av den 

beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln. Dessutom har hänsyn tagits till 

standardavvikelsen i analyserna, där Bryman och Bell (2017) beskriver standardavvikelse som 

ett spridningsmått över de olika värdenas variation runt medelvärdet.  
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3.8 Urval & Population - Kvantitativ metod 

Enkätens population består av konsumenter där den gemensamma nämnaren är att individen 

har ett bankkonto hos en svensk etablerad bank. Detta säkerställdes i utskicket av länken till 

respondenterna.  Bakgrundsvariabler såsom ålder eller kön har inte beaktats, då det inte har 

varit av intresse till studiens resultat. För att besvara frågeställningen har ett 

bekvämlighetsurval använts. Urvalet gjordes utifrån den grad av tillgänglighet och möjlighet 

som finns att finna respondenter på, i hänsyn till den omfattning som denna studie har tilldelats. 

Sammanlagt skickades enkäten ut till 1170 potentiella respondenter, varav 221 deltog i 

undersökningen, vilket ger studien en svarsfrekvens på 18,8% av de som deltog i 

undersökningen, vilket ger studien ett bortfall på 940 stycken respondenter.  

3. 9 Forskningsetiska riktlinjer  

Studiens berörda personer kommer att behandlas utifrån Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer genom hela studiens gång. För att förbereda respondenterna inför 

intervjuerna skickades intervjufrågorna till respondenterna två dagar innan intervjun ägde rum, 

detta för att respondenterna ska veta vad de kan förvänta sig samt för att behålla en god 

forskningssed. Respondenterna har även blivit informerade om forskningens syfte och 

användningsområde. Inför dem tre kvalitativa intervjuerna var de tre respondenterna tillfrågade 

om de önskade vara anonyma i undersökningen, vilket betyder att personuppgifter eller namn 

om respondenten togs bort. Swedbank valde att vara anonym, med undantag för position i 

organisation, medan Handelsbankens och SEB:s respondenter gav samtycke för identifiering. 

Undersökningsdeltagarna har även fått ett utlovande av tillgång till undersökningens resultat. 

Innan intervjun tillfrågades även respondenterna om inspelning via telefon var tillåtet och ett 

godkännande har mottagits. Även enkätundersökningens respondenter blev informerade om att 

deras identitet var anonymt (Vetenskapsrådets 2017). Efter genomförande av fyra stycken 

pilotundersökningar definierades begreppet hållbarhet i enkätens början för att motverka 

tvetydighet hos undersökningsdeltagarna.   
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3.10 Validitet  

3.10.1 Intern validitet  

Intern validitet syftar åt resultatens giltighet och sanning (Jacobsen 2002). I studiens kvalitativa 

undersökning av den svenska banksektorns CSR-kommunikationsstrategier har lämpliga 

representanter från respektive storbank i Sverige valts ut. Respondenterna utgör en viktig roll 

för respektive banks arbete inom hållbarhet, se Tabell 2, vilket ökar studiens interna validitet. 

Jacobsen (2002) förklarar att intersubjektivitet innebär att det närmaste vi kan komma 

sanningen är att flera personer är ense om att något är en riktig beskrivning. För att få en 

objektiv bedömning har det skickats ut 1170 enkäter till individer som har ett bankkonto hos 

en svensk etablerad bank, vilket i sin tur ökar intersubjektiviteten i undersökningen. Vidare 

utformades intervjufrågorna samt enkätfrågorna utifrån operationaliseringen som baseras på 

tidigare forskning, vilket ökar frågornas relevans. För att säkerställa att enkäten mäter vad vi 

avser att mäta genomfördes det fyra stycken pilotundersökningar. Pilotundersökningarna gav 

en översikt av hur datainsamlingen fungerar samt förbättringar kunde föras vid kritik samt 

återkoppling från respondenten. Vid utformning av enkät har begreppet hållbarhet definierats 

för att underlätta förståelsen hos respondenterna samt för att resultatet ska nå hög giltighet och 

för att öka den interna validiteten (Bryman & Bell 2017).  

3.10.2 Extern validitet  

Den externa validiteten behandlar hur hög grad ett utfall kan generaliseras till att gälla också i 

andra sammanhang (Jacobsen 2002). Avsikten i denna studie har varit att försöka finna ett urval 

av respondenter som skall representera svenska banksektorn genom ett typiskt målstyrt urval. 

Jacobsen (2002) diskuterar problematiken med ett typiskt målstyrt urval, där författaren menar 

att urvalet som undersöks kanske inte alltid motsvarar den bild som de framstår sig att vara. 

Valet av ett målstyrt urval går däremot att stärkas då Konkurrensverket (2016) menar att 

bankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea utgör systemviktiga institut och har stor 

betydelse för Sveriges ekonomi på grund av dess storlek och sammanlänkning. Dessutom utgör 

de fyra storbankerna tillsammans majoriteten av Sveriges in- och utlåning, se Bilaga 7, 

(Svenska bankföreningen 2018). Därav utgör de fyra storbankerna ett representativt urval, 

vilket i sin tur ökar studiens generaliserbarhet. Det är möjligt att mäta storlek på företag med 

andra mått, därav bör argumentet antas med aktsamhet. Samtidigt har endast en respondent 
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valts ut som representant från respektive bank, vilket kan försämra möjligheterna över att samla 

in komplett data över vilka CSR-kommunikationer banken använder sig utav. 

 

Vidare menar Bryman och Bell (2017) att i kvantitativa undersökningar är forskare vanligtvis 

intresserade av att kunna säga något om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 

andra grupper och sammanhang. Studiens enkät har stora begränsningar till 

generaliserbarheten, där en orsak över begränsningen är beslutet till bekvämlighetsurval. Enligt 

Bryman och Bell (2017) är det omöjligt att generalisera resultatet utifrån ett 

bekvämlighetsurval, eftersom studien inte vet vilken population dessa stickprov är 

representativt för. Respondenterna består helt enkelt av de konsumenter som fanns tillgängliga 

för stunden och är därmed inte representativa för gruppen konsumenter i sin helhet (ibid). 

Eftersom att ett bekvämlighetsurval har applicerats är den låga svarsfrekvensen på 18,8% av 

mindre betydelse, där Bryman och Bell (2017) förklarar att syftet med ett bekvämlighetsurval 

inte är att nå ett representativt urval. Vidare förklarar samma källa att statistisk signifikans, 

“sig”, är en indikation på hur pass tillförlitliga eller säkra resultaten är, detta för att kunna veta 

hur pass säker studiens resultat kan generaliseras till en population. En signifikansnivå under 5 

% har beslutats i denna studie vara statistisk säkerställt, vilket analysen har visat sig vara. Detta 

bör iakttas med en viss aktsamhet eftersom generalisering utifrån signifikans görs vanligen 

utifrån ett sannolikhetsurval, vilket denna studie inte har applicerat. Denna studie har använt 

sig av en metodtriangulering, som innebär att studien utgörs av både en kvantitativ och 

kvalitativ metod, vilket har genomförts för att få en sådan rättvisande bild som möjligt över 

vilka strategier av CSR-kommunikation som svenska banksektorn använder som skapar 

förtroende hos konsumenten. Att genomföra en metodtriangulering menar Bryman och Bell 

(2017) tyder på en ökad generaliserbarhet i slutsatser. Sammanfattningsvis skall det poängteras 

att denna studie inte kan generalisera, utan kan ge en indikation på kartläggning över vilka 

strategier av CSR-kommunikation den svenska banksektorn kan använda sig av för att skapa 

förtroende hos konsumenten.  
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3.10.3 Reliabilitet 

Reliabilitet rör frågan huruvida resultatet från en undersökning blir densamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt eller om det påverkas av slumpmässiga betingelser 

(Bryman och Bell 2017). Under studiens kvalitativa datainsamling genomfördes tre intervjuer, 

där en intervju genomfördes via telefon, men samtliga spelades in för att kunna bearbeta datan 

och säkerställa undersökningens reliabilitet. Gillham (2008) förklarar att vid intervju via 

telefon kan man gå miste om antydningar och den mellanmänskliga kemin som är viktig när 

det gäller att skapa motivation och intresse i ett samtal. I hänsyn till detta kan studien bekräfta 

att intervjun med Swedbank, som genomfördes via telefon, krävde hög koncentration och 

lyhördhet från både intervjuperson och sekreterare, vilket kan sänka studiens reliabilitet. Vidare 

finns begreppet interbedömarreliabilitet, som behandlar forskarnas överensstämmelse i 

bedömningar av studiens empiri (Bryman & Bell 2017). Vid tolkning av den semistrukturerade 

intervjun utgicks det från det inspelade materialet för att under samma dag transkribera 

respondentens svar. Transkriberingen tolkades sedan genom att dra kopplingar till tidigare 

forskning och utforma enkätfrågorna. De centrala delarna av transkriberingen sammanfattades 

i form av en tabell och förklarade text, se tabell 3. För att öka interbedömarreliabiliteten i 

studien har forskarna tillsammans tolkat datan från intervjuerna. Den externa reliabiliteten 

behandlas genom att mäta replikerbarhet, alltså huruvida studien går att upprepas i samma 

kontext. Bryman och Bell (2017) menar att replikerbarheten i en kvalitativ metod är ett svårt 

kriterierium att uppfylla eftersom att det är omöjligt att behålla den sociala miljö samt sociala 

betingelser som gäller vid en inledande studie. Studien är svår att replikera på grund av 

metodformen, semistrukturerad intervju, respektive urval till enkäten, bekvämlighetsurval. 

Frågorna i den semistrukturerade intervjun ställdes med varierande ordningsföljd samt 

följdfrågor vid behov, vilket utgör svårigheter för att replikera. Bekvämlighetsurvalet har sina 

begränsningar i replikerbarhet, då det är svårt att få tillgång till urvalet ur samma kontext. 
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4. Empiri  

 
Empiriavsnittet betonar de centrala delar som är av mest relevans för att i analys utreda 

forskningsfrågan tillsammans med utvalda teorier. Strukturen är uppbyggd utifrån en tematisk 

sammanställning av insamlad data från intervjuer med Swedbank, Handelsbanken och SEB. 

Respondenterna betecknas enligt tabell 2, och fullständig data från intervjuerna visas i bilaga 

3, 4 samt 5. Avslutningvis visas ett utdrag från enkätundersökningen, där den empiriska datan 

presenteras i stapeldiagram för varje relevant fråga. 

4.1 Intervju   

4.1.1 Ansvar  

Swedbank använder sig inte av ordet CSR, utan vill definiera det som hållbarhet utifrån de tre 

dimensionerna, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, berättar R1. CSR är enligt 

Swedbank endast ett slags samhällsengagemang, där banken vill tydliggöra att de bedriver ett 

stort samhällsengagemang där CSR enbart rör en mindre del av deras totala hållbarhetsarbete. 

R1 poängterar att syftet med Swedbanks hållbarhetsarbete är att prestera bra långsiktigt samt 

att höja samhällets medvetenhet rörande frågan hållbar utveckling.  Dessutom berättar R1 att 

Swedbank försöker lägga all fokus på hållbarhetsarbete genom att hjälpa kunderna att välja 

hållbart. Banken tillämpar hållbarhet utifrån den vision som man gör i brundtlandrapporten för 

hållbar utveckling. Vidare nämner även R2 att Handelsbanken tar sitt ansvar i form av 

ansvarsfulla investeringar som grundar sig i FN:s Global Compact, precis som SEB. 

Principerna utgör kraven som Handelsbanken sätter på de företag som de väljer att finansiera 

och investera i. Slutligen nämner R2 att en stor del av deras kommunikation utgörs av den 

lagstadgade hållbarhetsredovisningen GRI (Global Reporting Initiativ) och GHG (Green 

House Gas) protokollen. SEB väljer att definiera sitt ansvarsarbete på ett annat sätt, där R3 

förklarar att banken SEB använder sig av förkortningen CS. CS står för Corporate 

Sustainability vilket innebär att organisationen integrerar en långsiktig samt ekonomisk aspekt 

i sin affärsmodell. Vidare förklarar R3 att modellen grundar sig i de 17 globala 

hållbarhetsmålen samt FN:s Global Compact, som består av fyra principer miljö, mänskliga 
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rättigheter, arbetsrättsliga och antikorruption. Slutligen berättar R3 att SEB erbjuder förmåner 

som exempelvis att alla medarbetare får lägga 8 timmar per år på välgörenhet.  

4.1.2 Kommunikation 

R1 berättar att Swedbank arbetar med internutbildningar som är obligatoriska för alla 

medarbetare samt att de publicerar en interntidning som heter 360. Banken erbjuder även 

specifika inriktningar på exempelvis kreditenheten där de får ta del av utbildningar kopplat till 

hållbarhetsrisker i kreditgivning för att höja kompetensen i verksamheten. Swedbank är även 

väldigt aktiva i den politiska debatten under event såsom Järvaveckan samt Almedalsveckan, 

men tillhandahåller också ett engagemang i idrottsrörelsen. Hållbarhetsredovisningen utgör en 

väldigt stor del av Swedbanks kommunikation tillsammans med privatrapporter, 

konjunktursrapport och gröna obligationsrapporter. Vidare berättar R1 att banken har märkt ett 

ökat behov av förståelse hos bankens investerare för att förstå bankens hållbarhetsarbete, därför 

går bankens investorenhet ut och träffar investerare och storägare allt mer. Swedbank håller 

dessutom en kontinuerlig hållbarhetskommunikation via pressmeddelanden.  

 

R2 förklarar att Handelsbanken arbetar med CSR genom sina produkter och tjänster då de 

exempelvis inte använder sig av en aggressiv kreditgivning. Detta för att banken upplever att 

genom en indirekt påverkan kan de bidra med att utveckla produkter som gynnar gröna 

samhällen. Handelsbanken använder sig av en koncerngemensam hållbarhetsutbildning som 

alla anställda måste genomgå.  

 

”...grundtanken i en decentraliserad organisation är att vi inte ska pusha ut hållbarhetsinitiativ 

eller säga åt varje enskild medarbetare vad de ska göra, utan då är det viktigt att varje 

medarbetare vet vad som är hållbart och kan agera ansvarsfullt.” - R2  

 

Vidare menar R2 att den viktigaste strategin i Handelsbankens CSR-kommunikation är en stark 

företagskultur, där varje medarbetare både vill och har möjlighet att ta ett stort eget ansvar. För 

att kommunicera detta internt använder banken sig av internnyheter och e-utbildningar, 

dessutom har många kontor egna Facebook-sidor. Handelsbanken har även en central 

Facebook-, Twitter- och Linkedin-sida. Fortsättningsvis har banken även en 

hållbarhetsredovisning för både interna och externa intressenter. En del av SEB:s 

hållbarhetsarbete görs genom att stötta innovation och kommande entreprenörskap, då banken 
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i grunden är en entreprenöriell bank. Banken stöttar gärna entreprenörer ur olika led beroende 

på vilken fas de är i, vilket görs utifrån “entreprenörstrappan”, som banken kallar det. Vidare 

arbetar SEB med CS via sin kreditgivning där de försöker rikta sina kunder mot ett hållbart 

beteende genom att erbjuda hållbara tjänster och produkter.  

 

”Om vi har en företagskund exempelvis som ska bygga ett nytt kontor, kan vi då få dem att 

bygga det med miljömärkning...” - R3 

 

Inom just pension- och försäkringsavdelningen berättar R3 att det för tillfället hålls en del 

workshops inom inkludering och mångfald. Dessa utbildningar hålls oftast internt men kan 

också ske externt vid samarbeten. SEB försöker även minska sitt eget koldioxidavtryck med 

20% till 2020. Vid sin kommunikation till externa intressenter använder SEB sig av sociala 

medier såsom Facebook, Instagram och Twitter. Sedan har de även använt sig av andra typer 

av kampanjer som exempelvis på tunnelbanan, TV4 eller C-more.  

4.1.3 Trovärdighet 

R1 har aldrig varit med om att Swedbank har kommunicerat och sedan inte verkställt ett 

ansvarsinitiativ. Handelsbanken är ganska försiktiga med att kommunicera något som ännu inte 

har skett. Däremot rättade R2 sig själv och förklarar att under förra årets hållbarhetsredovisning 

hade Handelsbanken skrivit att det skulle dra igång en global hälsoaktivitet för personalen, som 

sedan inte verkställdes på grund av den problematik som uppstod med GDPR-lagstiftningen. 

Vidare förklarar R3 bestämt att SEB aldrig har kommunicerat något för att sedan inte kunnat 

verkställa det, men det kan bero på att banken inte har kommunicerat alltför mycket tidigare. 

Swedbank träffar oftast sina investerare på deras förfrågan för att diskutera hur Swedbank både 

riskminimerar och agerar under vissa hållbarhetsfrågor.  

 

”.. så när de vill träffa oss och prata hållbarhet så kan det vara högt och lågt, allt från liksom 

frågor gällande penningtvätt till frågor rörande klimatfrågan, som är väldigt högt upp i 

agendan idag från investerare.” - R1 

 

R1 berättar vidare att de får en form av kvitto på hur de presterar inom hållbarhetsområdet 

genom olika ratinginstitut, som visar olika ratings och hållbarhetsindex. Handelsbanken mäter 

kontinuerlig kundnöjdhet där det visar sig att de har konsekvent nöjdare privat- och 
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företagskunder än genomsnittet av branschen, säger R2. Vidare förklarar R2 att eftersom 

hållbarhet är en viktig fråga för dem flesta får man ta det som ett positivt betyg även för 

hållbarhets-kommunikationen. SEB upplever att det erhåller den respons som de förväntar sig, 

men samtidigt skulle SEB kunna vara bättre på att kommunicera för att på så vis kunna få mer 

respons, berättar R3. R3 berättar att SEB årligen skickar ut en enkät till kunder som sparar i 

deras fonder. Denna enkät genomförs via mejl där kunden får kryssa i tre av de 17 globala 

hållbarhetsmålen, som de upplever vara viktigast. Utifrån kundernas svar tar SEB hänsyn till 

dem viktigaste målen i förvaltningen. R3 förklarar vidare att den senaste mätningen visade att 

de tre mest populära målen var att bekämpa klimatförändringarna, rent vatten och god 

utbildning för alla. Varje år skickar dessutom SEB ut en uppföljning om vad som har gjorts 

utifrån de målen berättar R3. 

 

”Den där kundundersökningen skickade vi ut till 200–250 tusen kunder ungefär, och vi fick 

respons på typ 6% så det är långt ifrån alla vi når ut till, men vi försöker i alla fall. Så där 

finns det potential att få en högre respons-rate.” - R3 
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 Swedbank Handelsbanken SEB  

Begrepp Hållbarhet  CSR CS 

Definition   Social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet   

Ansvarsfulla 
investeringar  

Socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. 

Principer & riktlinjer  - Brundtlandrapporten  - FN: s 17 globala mål 
Global Compact  
- GRI och GHG 
protokollen 

- FN: s 17 globala mål 
- Global Compact  

Syfte  Höja medvetenheten hos 
intressenter för att banken 
ska prestera bra på lång 
sikt.  

Leva upp till 
intressenternas 
förväntningar och stärka 
förtroendet. Lokal 
närvaro och långsiktiga 
affärsrelationer. 

- Möjliggöra kunders 
drömmar och visioner 
genom pengaförvaltning 
samt att integrera CS hela 
vägen.  

Interna strategier av 
CSR-kommunikation 
 

- Interna utbildningar  
- Intern tidning (360) 

- Allmän 
hållbarhetsutbildning (e-
learning) 
Interna nyheter  
 

- Workshops 
- Seminarium 

Externa strategier av 
CSR-kommunikation 

- Economic Outlook  
- Politiska debatter 
(Järvaveckan & 
Almedalsveckan) 
- Idrottsrörelser  
- Hållbarhetsredovisning  
-Grönobligationsrapporter 
- Investerings träffar  

-Hållbarhetsredovisning  
- Nyheter om gröna 
fonder  
- Ansvarsfulla krediter 
- Facebook  
- Twitter  
- Linked in  

- Stötta entreprenörer 
mentorskap i skolor. 
- Ansvarsfulla krediter. 
- Minska koldioxidavtryck 
- Hemsida 
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- Reklam på Tv4 & C-more 
- Reklam på tunnelbanan 

Greenwashing  Swedbank har aldrig varit 
med om det.  

Handelsbanken skrev i 
2018’s 
hållbarhetsredovisning 
att de skulle hålla en 
global hälsoaktivitet, 
detta skedde inte på 
grund av GDPR 
lagstiftningen. 

SEB har aldrig 
kommunicerat något som 
sedan inte fullföljts och 
det kan bero på att SEB 
inte kommunicerar så 
mycket.  

Respons Swedbank får respons 
genom olika ratinginstitut  

De mäter kundnöjdhet 
och ioch med att 
hållbarhet är en viktig 
fråga för konsumenterna 
så får dem ett positivt 
betyg för hållbarhets-
kommunikationen också.  

Ja, det skulle de säga men 
dem berättar även att det 
skulle kunna vara bättre 
på att kommunicera för 
att få bättre respons.  

 

Tabell 3. Översikt över intervjuerna med bankerna  
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4.2 Enkät  

En sammanställning av svar från de 221 respondenter som fullföljde enkäten kommer i detta 

avsnitt återfinnas i form av tabeller och diagram. Enkätens resultat redovisas i tabell 4 samt 

bilaga 8 för att ta del av den fullständiga enkäten och dess svar. Respondenterna har till en 

början få ange vilken bank de främst använder sig av, detta för att eventuellt se mönster mellan 

de olika bankerna. Resultatet har däremot inte visat på någon avsevärd skillnad mellan 

respektive bank, vilket också är genomgående i hela enkätundersökningen. Resultat från 

rangordnade svarsalternativ visar ett medelvärde i likertskalan 1–4, där 1 motsvarar ett lågt 

värde och 4 ett högt. 

 

Utifrån enkäten kan man tydligt se att majoriteten av konsumenterna (88,69%) anser att det är 

viktigt att deras bank arbetar med hållbarhet, se tabell 4. Fortsättningsvis upplever 

konsumenterna att bankerna i genomsnitt kommunicerar “lite” kring sitt CSR-arbete, vilket 

visar ett medelvärde på 2,0. Den önskade grad av CSR-kommunikation konsumenterna 

efterfrågan visar på ett genomsnittligt medelvärde på 2,80.  

Vidare visar resultatet att konsumenternas möjlighet att påverka bankernas arbete inom 

hållbarhet är låg, då 75,57% svarade att de inte får möjlighet att delta, samt 10,86% får 

möjlighet att påverka, men som samtidigt skulle vilja påverka ännu mer. 13,57% av 

konsumenterna upplever att de har möjlighet att påverka sin banks arbete inom hållbarhet. 

Överlag visar konsumenterna ett medelvärde på 2,95 i förtroende till banken, vilket tyder på 

ett ganska högt förtroende till banken generellt. Däremot är konsumenterna ganska skeptiska 

(medelvärde på 2,59) mot bankerna när det kommunicerar om sitt arbete inom hållbarhet. Hela 

79,19% av konsumenterna har ingen uppfattning om att bankerna använder sig av 

greenwashing, alltså kommunicerat något som sedan inte har verkställts.  
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Variabel Svarsalternativ i procent eller medelvärde N Std. 

Viktigt att 
bankerna arbetar 
med hållbarhet  

Ja = 88,96%                             
Nej = 11,31% 

221 - 

Grad av 
kommunikation  

2,0* 
*(1= Kommunicerar ingenting, 2 = Lite, 3 = Ganska mycket, 4 = Kommunicerar mycket) 

221 ,730 

Önskad grad av 
kommunikation  

2,80* 
*(1= Nej, det är tillräckligt, 2 = Lite mer, 3 = Ganska mycket mer, 4 = Mycket mer) 

221 1,03 

Möjlighet att 
påverka 

Nej = 75,57%   Ja, men påverka mer = 10,86%   Ja = 13,57% 221  

Förtroende 2,95* 
*(1= Ingenting alls, 2 = Lite, 3 = Ganska mycket, 4 = Väldigt mycket) 

221 ,709 

Skepticism 2,59* 
*(1= Ja, i allra högsta grad, 2 = Ganska skeptisk, 3 = Lite skeptisk, 4 = Nej, det är genuint) 

221 ,952 

Upplevd 
Greenwashing  

Ja = 8,14%  Nej = 12,67%  Vet inte = 79,19% 221  

Tabell 4. Översikt över resultat från enkät 

 

Eftersom att resultatet på varje fråga och varje svarsalternativ inte skiljer sig avsevärt mycket 

mellan bankerna kommer empirin visa utdrag där de olika bankerna inte har betydelse. Detta 

illustreras tydligt av diagrammet nedan.  

Figur 4. Önskad grad av kommunikation 
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I enkätundersökningen som gjorts fick konsumenterna svara på om de upplever att sin bank 

borde kommunicera mer om sitt hållbarhetsarbete vilket resulterade i figur 4. Det visar sig att 

60,63 procent av konsumenterna upplever att bankerna borde kommunicera “mycket” och 

“ganska mycket mer” om sitt hållbarhetsarbete. Vidare svarade respondenterna på frågan om 

de upplever sig skeptiska mot om bankens hållbarhetsarbete är genuint, vilket visade att 

majoriteten (46,15%) kände sig “lite” skeptiska mot bankens genuinitet i sitt hållbarhetsarbete, 

se figur 5.  

Figur 5. Upplevd skepticism  
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På fråga 9 svarade mer än hälften av respondenterna (57,92 %) att det upplever att deras bank 

kommunicerar “lite” om hur de arbetar hållbart samt 23,08% svarade att banken inte 

kommunicerar något alls, vilket tillsammans utgör 81%.  

Figur 6. Upplevd grad av kommunikation 

Fortsättningsvis visar resultatet från genomförd enkät att utifrån de kommunikationskanaler 

som bankerna använder sig av vid CSR-kommunikation är hemsida/app, sociala medier samt 

årsrapporter/redovisningar de kanaler som når bäst ut till konsumenterna, se figur 7. Även värt 

att notera att hela 44,80% inte hade någon aning om vilka kanaler de ser sin bank kommunicera 

om sitt hållbarhetsarbete på.  

Figur 7. Kommunikationskanaler av CSR  
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5. Analys  
 

Analysen kommer främst att kartlägga en samlingsanalys för svenska banksektorn, vilket 

betyder att enskilda analyser på specifika banker inte är av intresse för denna studie.  

Analysen börjar med att belysa bankernas samhällsansvar för att undersöka om deras arbete 

till hållbar utveckling går i linje med teorins definition av CSR. Fortsättningsvis skall 

kommunikation stå i centrum, där empirisk data skall appliceras i det teoretiska ramverket för 

att bilda en förståelse om hur den svenska banksektorn kommunicerar kring CSR. Parallellt 

med detta strävar analysen efter att hitta samband och mönster mellan olika variabler inom 

kommunikation utifrån svaren från enkätens respondenter. Avslutningsvis analyseras 

betydelsen av trovärdighet i CSR-kommunikation för att skapa ett starkt förtroende. I en 

avslutande analys kommer en helhetsbild framföras utifrån analysens centrala delar.  

 

5.1 Bankernas ansvar  

5.1.1. Definition av ansvar 

Swedbank använder sig inte av ordet CSR, utan vill definiera det som hållbarhet, berättar R1. 

CSR är enligt Swedbank endast ett slags samhällsengagemang, där banken vill tydliggöra att 

de bedriver ett stort samhällsengagemang där CSR enbart rör en mindre del av deras totala 

hållbarhetsarbete. SEB väljer att definiera sitt CSR-arbete på ett annat sätt, förklarar R2. 

Banken SEB använder sig av förkortningen CS som står för Corporate Sustainability, vilket 

innebär att organisationen integrerar en långsiktigt samt ekonomisk aspekt i sin affärsmodell. 

Handelsbanken valde däremot att använda sig av termen CSR i intervjun och uttryckte inga 

specifika preferenser över hur Handelsbanken ser på begreppet. Trots olika definitioner på hur 

bankerna vill uttrycka sitt bidrag till hållbar utveckling finns det många paralleller till hur 

Carroll (1991) väljer att beskriva vad ett företags samhällsansvar innebär. 
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5.1.2 Ekonomiskt  

R1 poängterar att syftet med Swedbanks hållbarhetsarbete är att prestera bra långsiktigt, vilket 

är en strategi som pekar mot det ekonomiska lagret i Carrolls (1991) pyramid. I SEB:s fall 

nämner R2 att de själva valt att inkludera det ekonomiska ansvaret i deras definition av 

samhällsansvar, CS. Anledningen till detta är att CSR inte tar hänsyn till den ekonomiska 

aspekten enligt R2, vilket inte stämmer utifrån Carrolls (1991) pyramid, då pyramidens första 

lager består av det ekonomiska ansvaret. R3 poängterar att en viktig uppgift av Handelsbanken 

åligger i att leva upp till sina intressenters förväntningar, vilket studien tolkar att det innefattar 

det ekonomiska ansvaret. 

5.1.3 Lagligt  

R1 och R3 berättar att både Swedbank och Handelsbanken följer den lagstadgade 

hållbarhetsredovisningen vilket går under Carrolls (1991) lagliga ansvar som innebär att 

bankerna tar sitt ansvar inom ramen för de lagar, regler och förordningar som har utformats av 

staten. 

5.1.4 Etiskt  

R2 förklarar att SEB också tar hänsyn till de sociala och miljömässiga aspekterna, vilket går i 

linje med Carrolls (1991) etiska ansvar i att möta konsumenternas normer, standarder och 

förväntningar. R3 förklarar att Handelsbankens viktigaste grundsten i deras CSR-arbete är att 

skapa förtroende till sina intressenter. Genom att enskilda individer, företag och organisationer 

påverkas av vad Handelsbanken gör, åligger det ett extra stort ansvar för banken. Att skapa 

trygghet och förmedla trovärdighet till intressenter är båda övergripande strategier som 

kategoriseras i det etiska ansvaret av Carrolls (1991) pyramid. R1 nämner att ett stort fokus hos 

Swedbank är att hjälpa kunderna att välja hållbart, vilket tillhör den sociala aspekten på 

hållbarhet och därmed under det etiska lagret i Carrolls (1991) pyramid. 

5.1.5 Filantropiskt  

R3 förklarar att SEB erbjuder förmåner som exempelvis att alla medarbetare får lägga åtta 

timmar per år på välgörenhet, vilket tyder på ett filantropiskt ansvar genom aktivt deltagande i 

välgörande handlingar (Carroll 1991).  
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5.2 Kommunikation  

5.2.1 Olika kommunikationsstrategier & Kanaler 

Det visar sig att både SEB, Handelsbanken och Swedbank använder sig av en instrumentellt 

publicerad kommunikationsstrategi i form av hemsida/app, årsredovisning, tv, sponsring, 

pressmeddelande och reklam i trafik, se figur 8. Denna form av kommunikation syftar till att 

informera bankernas intressenter snarare än att engagera dem. Jahdi och Acikdilli (2009) 

nämner även att de flesta kommunikationsstrategierna av CSR hamnar under den 

instrumentella strategin, vilket stämmer överens med de tre bankernas 

kommunikationsstrategier av CSR. SEB och Handelsbanken kommunicerar om CSR  och 

annat rörande bankens produkter och tjänster genom sina sociala plattformar, se figur 8. Seele 

och Lock (2015) menar att den mesta kommunikationen via sociala medier räknas som 

deliberativ publicerad kommunikation. ia denna typ av kommunikation kan bankerna 

interagera med de mest engagerade intressenterna (ibid).  

 

Handelsbanken tillsammans med Swedbank använde sig av interna utbildningar för att utbilda 

sina medarbetare inom hållbar utveckling samt för att höja den individuella kompetensen hos 

sina anställda. R1 förklarade även att utbildningen var ett krav för alla nya anställda hos 

Swedbank och på så sätt ger det inte möjlighet för öppen diskurs, utan är ett krav. Denna form 

av kommunikation grundar sig i Seele & Locks (2015) instrumentella opublicerade strategier, 

vilka är strategier som endast kommuniceras internt i banken. 

 

En deliberativ och publicerad kommunikation via direktkontakt med konsumenter och intranät 

är enligt Maon et al. (2009) en internt kommunikation med bankens intressenter som syftar åt 

att framkalla samarbete samt minska intressenternas skepticism. Både Handelsbanken och 

Swedbank kommunicerar utifrån denna strategi genom att använda sig av intranät samt 

direktkontakt i sin kommunikation av CSR, se figur 8.  
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 Figur. 8 Kategorisering av svenska banksektorns kommunikationsverktyg. 
 

I enkäten svarade 44.80% av respondenterna att de inte hade någon aning om vilken kanal 

bankerna använde sig av för att kommunicera om hållbarhet. Överlag var det via kanaler som 

hemsida/app, sociala medier och årsrapporter som har bidragit med kännedom om bankernas 

hållbarhetsarbete, vilket tyder på att både en publicerad instrumentell och publicerad 

deliberativ strategi når bäst ut till konsumenten. Detta går i linje med Seele och Locks (2015) 

teori om att de flesta kommunikationsstrategierna av CSR hamnar under instrumentella 

publicerade strategin. Att sociala medier är en effektiv kommunikationskanal styrks av Brønn 

(2011, se Ihlen, Barlett & May 2011) som menar att CSR- kommunikation via sociala medier 

öppnar nya horisonter samt formar transparens, äkthet och trovärdighet. Det är även värt att 

analysera att varken sponsring, direktreklam i kommunaltrafik och pressmeddelande nådde ut 

speciellt bra till bankernas konsumenter, trots att Jahdi och Acikdilli (2009) menar att dessa 

kanaler är de mest effektiva verktygen vid kommunikation av CSR.  
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Figur 7. Kommunikationskanaler av CSR 

5.2.2 Grad av kommunikation 

Utifrån enkäterna kunde man se ett tydligt resultat som visar på att 88.69% av konsumenterna 

anser att det är viktigt för dem att sin bank bidrar med en hållbar utveckling, vilket är intressant 

att då hela 81% av konsumenterna upplever att sin bank “kommunicerar inte alls” eller endast 

“kommunicerar lite” om sitt hållbarhetsarbete. Detta tyder på att det finns en hög efterfrågan 

från konsumenterna kring hållbarhet hos banken, men att dem inte är medvetna om hur banken 

arbetar inom hållbarhetsfrågan. Denna analys bekräftas även genom fråga 5 i enkäten, där 

44,80% av konsumenterna inte hade någon aning om vilken kommunikationskanal de ser 

banken använda sig av för att kommunicera om sitt hållbarhetsarbete. Vidare visar samma 

grupp av konsumenter (44,80%) att de har ett lägre förtroende till sin bank än genomsnittet i 

undersökningen, samt att de också upplever i högre grad än genomsnittet att bankerna bör 

kommunicera mer om sitt hållbarhetsarbete. Detta pekar på att det finns ett behov att få höra 

om bankernas hållbarhetsarbete. Olausson (2009) menar att företag väljer att utesluta 

kommunikation av CSR på grund av att de upplever konsumenterna som ointresserade av att 

höra om ansvarstagande, vilket inte stämmer med svenska banksektorns konsumenter i denna 

studies empiri. 

Utifrån fråga 7, som avser att mäta hur genuint konsumenterna upplevde bankernas 

kommunikation om hållbarhet, kan detta analyseras genom att inkludera fråga 4, som mäter 

mängden kommunikation av hållbarhet som konsumenten uppfattar av banken. Detta kan ses i 

tabell 5, där detta påvisar ett samband över att en högre grad av kommunikation också leder till 

en högre upplevelse av genuinitet av bankens hållbarhetsarbete. Det visar sig att en hög grad 

av kommunikation leder till ett ökat medelvärde på 3.05, vilket betyder att skepticismen är låg. 
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Därmed visar en minskad grad av kommunikation på ett minskat medelvärde på 2.49, vilket 

tyder att skepticismen är relativ hög. Pomering och Dolnicar (2009) talade om att banker 

generellt drar sig från att marknadsföra publicerat och i hög grad, då bankerna upplever att 

konsumenterna tenderar att bli skeptiska över att marknadsföringen inte är genuin och äkta, 

vilket korrelationen nedan inte påvisar. 

Oberoende variabel 
Grad av 

kommunikation 

Medelvärde 
Skepticism 

N Standardavvikelse 

- Mycket 
- Ganska mycket 

3,05* 42 ,731 

- Lite  
- Ingenting alls 

2,49* 179 ,968 

*Medelvärde för grad av skepticism till bankens hållbarhetsarbete 
(1= Ja, i allra högsta grad, 2 = Ganska skeptisk, 3 = Lite skeptisk, 4 = Nej, det är genuint) 

Tabell 5. Upplevd skepticism i förhållande till grad av kommunikation  
 

Korrelationsanalysen i tabell 6 visar en relativ stark positiv korrelation mellan mängden 

kommunikation av hållbarhet kontra upplevd genuinitet av bankens hållbarhetsarbete. 

Dessutom går det att utläsa att värdet “sig. (2-tailed)” är .000, vilket betyder att det finns en 

signifikant skillnad i denna korrelation. Det betyder att genom en hög grad av kommunikation 

kan bankerna uppnå en minskad grad av skepticism från konsumenterna, vilket pekar på 

applicering av en publicerad strategi för minskad skepticism.  

 

  Kommunikation Skepticism 

Kommunikation Pearson Correlation 1 ,331** 

 Sig. (2-tailed)  ,000 

 N 221 221 

Skepticism Pearson Correlation ,331 1 

 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 221 221 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
Grad av kommunikation delas in enligt följande värden: 
1 = Kommunicerar ingenting alls, 2 = Kommunicerar lite, 3 = Kommunicerar ganska mycket, 4 = Kommunicerar mycket. 
Grad av skepticism till bankens hållbarhetsarbete 
(1= Ja, i allra högsta grad, 2 = Ganska skeptisk, 3 = Lite skeptisk, 4 = Nej, det är genuint) 

 
 Tabell 6. Korrelation mellan upplevd skepticism och grad av kommunikation  
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5.2.3 Hur interagerar bankerna med intressenterna?  

Det går att konstatera att både Swedbank, Handelsbanken och SEB använder sig av The 

stakeholder information strategy i form av kommunikation via hemsida/app, årsrapporter eller 

reklam i kommunaltrafik. Denna form av kommunikation syftar endast till att informera 

bankens intressenter om sitt CSR-arbete. R1 berättar att Swedbanks syfte med initiativet är att 

höja medvetenheten, inte bara internt i banken, men även i samhället i stort, bland kunder och 

investerare. Swedbank träffar även investerare och storägare för att besvara en stor del 

investeringsförfrågningar, vilket tyder på att banken även använder sig av The stakeholder 

response strategy som lägger fokus på att påverka externa aktörers attityder och beteende. R3 

förklarar att SEB årligen skickar ut en enkät till sina kunder som sparar i deras fonder för att 

undersöka vilka tre av de 17 globala hållbarhetsmålen som SEB:s kunder anser är viktigast att 

arbeta med. Därutöver arbetar SEB med dessa tre mål och följer sedan upp och uppdaterar 

kunderna. Vidare berättar R3 att de stödjer innovation och kommande entreprenörskap via 

något som de kallar entreprenörstrappan. Detta betyder att SEB tydligt arbetar utifrån The 

stakeholder response strategy och The stakeholder involvement strategy. Morsing & Schultz 

(2006) förklarar att med dessa strategier sker dialogen mellan banken och intressenter samt att 

banken förhåller sig till vad intressenterna anser vara viktigt.  

 

Trots att R1 och R3 menar på att de interagerar med sina intressenter visar det sig att majoriteten 

av konsumenterna inte upplevde att de har möjlighet att påverka sin banks hållbarhetsarbete. 

Dessutom svarade 24 stycken konsumenter att det vill kunna påverka bankerna mer. Däremot 

visar det sig att bankerna erhåller den respons som de förväntar sig från sitt CSR-initiativ. 

Denna oenighet mellan bank och konsument kan bero på brist av The stakeholder response 

strategy och The stakeholder involvement strategy som syftar åt att skapa en relation med sina 

intressenter och att ha en öppen dialog. Grafström, Göthberg och Windell (2015) menar att 

kommunikationen inte bara handlar om att förmedla vad företaget gör utan att utveckla 

långsiktiga relationer. Fortsättningsvis förklarar författarna att genom vara transparent i sin 

kommunikation och arbete av CSR kan leda till en ökad trovärdighet (Grafström, Göthberg & 

Windell 2015).  

 

I tabell 7 visas sambandet över hur konsumenternas förtroende till sin bank skiljer sig åt 

beroende på om de upplever att de kan påverka sin banks arbete till hållbar utveckling eller 

inte. Konsumenternas genomsnittliga förtroende-medelvärde ligger på 2.95 och det visar sig 
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att konsumenternas förtroende ökar till medelvärdet 3.57 när de känner att de kan påverka sin 

bank i sitt arbete inom hållbarhet. Dessutom minskar konsumenternas förtroende till ett 

medelvärde på 2.84 när de känner att de inte kan påverka. Det här diskuterar även Seele & 

Lock (2015), som menar på att genom en öppen diskurs till olika intressenter skapas inte bara 

bättre samarbete, utan sänker också skepticismen över CSR-initiativ.  Att ha en öppen diskurs 

och välja att interagera med sina konsumenter kan därför stärka konsumentens förtroende till 

banken. Det här betyder att via involverande och deliberativa strategier kan bankerna uppnå 

trovärdighet hos konsumenterna.  

Oberoende variabel 
Kunna påverka sin bank 

Medelvärde 
Förtroende 

N Standardavvikelse 

Ja 3,57 30 ,504 

Ja, men vill påverka mer 2,96 24 ,751 

Nej 2,84 167 ,679 

Grad av förtroende till bankens hållbarhetsarbete 
(1= Inget alls, 2 = Lite, 3 = Ganska mycket, 4 = Väldigt mycket) 

 
Tabell 7. Förtroende i förhållande att kunna påverka sin bank  

 

5.3 Trovärdighet 

5.3.1. Greenwashing 

Enkätens fråga 6 mäter konsumentens upplevda greenwashing, över huruvida konsumenter 

upplever att sin bank kommunicerar om sitt hållbarhets-initiativ, men sedan inte verkställer det. 

En intressant iakttagelse som är värd att analysera är att det visar sig vara 28 konsumenter som 

inte upplever att sin bank kommunicerar något som sedan inte fullföljs, 18 stycken 

konsumenter som upplever det samt hela 175 stycken inte tro sig veta. Att 175 stycken 

konsumenter inte tro sig veta är en oerhört stor siffra i kontrast mot vad bankerna själva har 

uttryckt sig på frågan. Både R1 och R3 har tydligt poängterat att de inte kommunicerar hållbara 

initiativ, som sedan inte verkställs. R2 nämner att det har hänt i en obetydlig skara, där orsaken 

till ett icke verkställande berodde på en ny lagstiftning. Denna oenighet kan grunda sig i vad 

Jeucken (2004) beskriver i att banker bör vara vaksamma vid extern kommunikation, då de blir 

extra utsatta för granskning och sannolikheten över att deras kommunikation uppfattas som 

greenwashing ökar.  
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Lim et al. (2013) och Chen et al. (2013) förklarar att när företag använder sig av greenwashing 

leder det till en högre skepticism om företagets CSR-kommunikation, vilket också kan 

bekräftas i denna studie. Tabell 8 visar hur konsumentens skepticism till bankens 

hållbarhetsarbete är avsevärt större när de upplever att banken inte fullföljer 

hållbarhetsinitiativet som kommuniceras. Konsumenter som upplever att bankerna håller på 

med greenwashing har även ett lägre medelvärde på  1.67, som indikerar på en högre 

skepticism. Därmed känner de konsumenter som inte upplever greenwashing ett ökat 

medelvärde på 3.14, som indikerar på en mindre skepticism.  

Upplever du att banken någon gång väljer att 
kommunicera, men sedan inte verkställa 
hållbarhetsinitiativet? 

Medelvärde 
Skepticism 

N Standardavvikelse 

Ja 1,67 18 ,840 

Nej 3,14 28 1,008 

Vet ej 2,60 175 ,884 

Grad av skepticism till bankens hållbarhetsarbete 
(1= Ja, i allra högsta grad, 2 = Ganska skeptisk, 3 = Lite skeptisk, 4 = Nej, det är genuint) 

 
Tabell. 8 Upplevd skepticism i förhållande till uppfattad greenwashing  

5.3.2. Genuinitet  

Utifrån en regressionsanalys, se tabell 9, kan studien påvisa ett analys-samband mellan 

genuinitet som oberoende variabel samt förtroende som beroende variabel. Med andra ord 

förklarar regressionen i hur en förändring av konsumentens uppfattning av bankens genuinitet 

av CSR-initiativ även påverkar konsumentens förtroende till banken. Värdet “R square” visar 

förklaringsgraden 31,7%, vilket betyder att 31,7% av variationen i förtroende kan förklaras 

genom genuiniteten.  

R R square Adjusted R Square Std. error of the estimate 

,563a ,317 ,314 ,587 

R square = 31,7 % av variationen i förtroende kan förklaras av genuiniteten av bankens CSR-initiativ.  

Tabell 9. Regressionsanalys A 
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I tabell 10 kan man utläsa att “B-koefficienten” motsvarar värdet 0,419. Det här betyder att när 

graden uppfattad genuinitet (likertskala 1–4) ökar med ett steg, då förväntas förtroende öka 

med 0,419 steg (likertskala 1–4). Dessutom är signifikantvärdet ,000 som betyder att det är en 

signifikant effekt av genuinitet. Detta stärks av teorin som förklarar att ett starkt förtroende 

med sina intressenter grundar sig i äkthet (Middlemiss, 2003; Googins et al., 2007; Waddock, 

2002, 2009; Wagner et al., 2009). Det här indikerar på att sänkt skepticism hos konsumenten 

över bankens CSR-initiativ kan leda till ett större förtroende hos konsumenten.   

 Unstandardized B Coefficients 
std.error 

Standardized coefficients 
Beta 

Sig. 

(Constant) 1,864 ,115 - ,000 

Genuinitet ,419 ,042 ,563 ,000 

a. Dependent Variable: Förtroende 

Tabell 10. Regressionsanalys B 

5.4 Avslutande analys  

Sammanfattningsvis arbetar de tre bankerna mer eller mindre under de tre första ansvaren i 

Carrolls (1991) pyramid; ekonomiska, legala och etiska. Däremot saknas till stor del det 

filantropiska ansvaret, bortsett från SEB som arbetar förvisso inom detta ansvar i en liten 

utsträckning jämfört med de övriga ansvaren. Att utesluta det filantropiska ansvaret kan betyda 

att man missar möjligheten att upplevas mer genuint av samhället, då Kotler och Lee (2005) 

menade att de största fördelarna med det filantropiska ansvaret är att det filantropiska initiativet 

stärker ett företags image.  

Med beaktande av analys som redogjorts tidigare i avsnittet har en modell, se figur 9, utformats 

som verktyg för kartläggning över hur svenska banksektorn strategisk kan gå tillväga med sin 

CSR-kommunikation för att skapa förtroende hos konsumenter. Utifrån studiens analys har det 

visat sig att för att uppnå förtroende hos konsumenterna ur ett CSR-initiativ är det betydelsefullt 

att inkludera och involvera sina konsumenter samt att banken använder en hög grad av 

kommunikation. Sociala medier som kommunikationskanal har visat sig vara en effektiv kanal 

för att nå ut till konsumenter, parallellt med att Brønn (2011) förklarar att denna kanal är 

effektiv ur involveringsperspektivet. Genom att banken erbjuder en öppen diskurs med sina 

konsumenter har empirin påvisat ett ökat förtroende hos konsumenter. Vidare har det visat sig 

i empirin att publicerade kommunikationskanaler, såsom hemsida/app, är kanaler som når mest 
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ut till konsumenter. Det här går i linje med vad Seele och Lock (2015) förklarar är de mest 

effektiva kanaler i CSR-kommunikation. Studien visar på att dessa bör användas för att 

generera en hög grad av kommunikation, som i sin tur ökar medvetenheten bland 

konsumenterna, som slutligen sänker skepticismen mot bankernas CSR-arbete. En lägre grad 

av skepticism mot bankers CSR-arbete påverkar direkt ett ökat förtroende hos konsumenten. 

Konsumenternas ovisshet kring uppfattad greenwashing i enkätundersökningen bör beaktas, då 

Jeucken (2004) belyser ökad risk för upplevd greenwashing vid användning av extern 

kommunikation. För att övertyga marknaden förklarar Waddock och Googins (2011, se Ihlen, 

Barlett & May 2011) att företag bör i allra högsta grad sträva efter att sin CSR-kommunikation 

skall vara konsekvent och djupt integrerat i verksamheten. Därav är det betydelsefullt att vid 

användning av publicerade strategier bör svenska banksektorn också säkerställa att sin CSR-

kommunikation är äkta. 

 

 

 

 
 

 
Figur 9. Kozma & Anturi-modellen över hur banker strategisk kan gå tillväga med sin CSR-

kommunikation för att skapa förtroende hos konsumenter. 
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6. Slutsats   
 

I detta avsnitt presenteras de huvudsakliga slutsatser som identifierats utifrån analysen, syfte 

och frågeställning som studien innefattar. Nedan presenteras analysens slutsatser i koppling 

till frågeställningen. 

 

Denna studie har som syftet att kartlägga vilka strategier av CSR-kommunikation som skapar 

förtroende hos konsumenten. De strategier av CSR-kommunikation som Sveriges banksektor 

använder sig av, som skapar förtroende hos konsumenter är:  

● Sveriges banksektor kommunicerar sitt CSR-arbete genom att interagera och involvera 
i en öppen diskurs som ökar konsumenternas förtroende till banken.  

● Sveriges banksektor kommunicerar sitt CSR-arbete genom att kommunicera i hög grad 
till konsumenter vilket indirekt leder till ett ökat förtroende hos konsumenter.  

○ En hög grad CSR-kommunikation leder till minskad skepticism hos 
konsumenter, och en minskad skepticism hos konsumenter leder till ett ökat 
förtroende hos konsumenter. 

 
 
 

7. Diskussion  
 

Studien har bidragit med förståelse kring hur den svenska banksektorn arbetar när det kommer 

till sin kommunikation av CSR samt vilka av dessa strategier som har bidragit med ett förhöjt 

förtroende hos konsumenter. Utifrån den samlingsanalys som genomförts av de tre stora 

bankerna Swedbank, Handelsbanken och SEB har inga märkvärdiga skillnader visats mellan 

bankerna när det kommer till hur de lyckas skapa förtroende hos sina kunder i sin CSR-

kommunikation. Denna iakttagelse är av intresse då detta tyder på att det ger utrymme för 

bankerna i den svenska banksektorn att ta mer plats, samt visa sig unika på marknaden inom 

området CSR. Ännu en intressant aspekt till frågan är om bankernas ansvarsarbete är äkta och 

frivilligt, eftersom att banksektorn är ett högt reglerat område. Bankerna ska enligt lagen 

redovisa sitt ansvarsarbete, vilket kan betyda att applicering av CSR kan ha kommit utifrån 

påtryckningar av myndigheter. Möjligt att dessa riktlinjer och regelverk är vad som krävs för 

att bankerna och företag i sig ska utveckla sitt ansvarsarbete. Därav är det betydelsefullt för 

bankerna att fylla det utrymme som finns genom att bevisa äktheten i sitt CSR-initiativ. 
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Tidigare forskning indikerar att det filantropiska ansvaret leder till en förbättrad image, vilket 

i studien har visat vara ett av de minst använda ansvaren inom CSR i den svenska banksektorn.  

 

I denna studie har konsumenten varit i fokus då tidigare forskning har visat att konsumenten är 

en viktig tillgång för banker, men också en bakomliggande orsak till varför företag applicerar 

CSR. En intressant iakttagelse är hur respondenterna från respektive bank valde att fokusera 

på olika intressenter under respektive intervju. Studiens intervjuguide var neutral utformad 

gentemot vilken intressentgrupp den riktades emot i syfte av att få en rättvisande och ärlig bild 

över vilka som är bankernas främsta kommunikationsstrategier av CSR oavsett 

intressentgrupp. Ca 44,80% av konsumenterna är inte medvetna över vilka kanaler de ser sin 

bank kommunicera kring sitt ansvarsarbete. Detta indikerar på att det finns 

förbättringsområden för bankerna att prioritera intressentgruppen, konsumenten, i sin 

kommunikation av sina CSR-initiativ. 

 

Studiens initiala mening var att undersöka Sveriges fyra storbanker, Swedbank, 

Handelsbanken, SEB och Nordea, men en av de fyra storbankerna, Nordea uteblev. Nordea 

kontaktades inledningsvis via mejl för att sedan kontaktas via telefon och svarade till slut att 

det inte ville medverka i undersökningen. Detta kom att påverka studien på ett negativt sätt, 

men det är även intressant att diskutera vad bankens anledning kan vara till detta beslut. I 

studiens analys presenteras 88,69% av konsumenterna tycka att det är viktigt att deras bank 

arbetar med hållbarhet, vilket tyder på en hög efterfrågan och på så vis en viktig fråga för 

bankerna att ta itu med.  
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Förbättringsområden  

Vid en återblick kan det konstateras att vissa delar av studien kunde hanteras på ett annat sätt. 

En reflektion som bör uppmärksammas är urvalet vid enkätundersökning, bekvämlighetsurval, 

som innebär att studiens resultat inte är representativt, vilket i sin tur försvårar 

generaliserbarheten till populationen. Hade studien besuttit en större budget hade ett annat och 

större urval kunnat appliceras för att kunna nå en närmare grad av generaliserbarhet. Gällande 

frågornas utformning visade det sig att både frågor i intervjuguiden samt enkäten inte var av 

relevans för studiens syfte. Därav exkluderades fråga 5 i intervjuguiden samt fråga 1 och 10 i 

enkäten. I enkäten fanns frågor med rangordnade svarsalternativ, där likertskalan var uppbyggd 

med fyra olika grader, från högt till lågt. Att inkludera flera grader i likertskalan kunde ha 

föranlett en större spridning i resultatet, vilket eventuellt skulle kunna peka på ett tydligare 

samband och mönster i den statistiska analysen. Ännu en aspekt som kunde hanterats på ett 

annat sätt i utformningen av enkäten var att erbjuda ett “vet ej” alternativ för varje fråga. Alla 

respondenter har inte alltid starka åsikter om hur banken arbetar med CSR och då kan det vara 

onödigt att tvinga respondenten att ta ställning. Genom att inkludera ett “vet inte”-alternativ 

skulle studien kunna få riktigare svar.  

 

Förslag till vidare studier 

Studiens centrala syfte har varit att identifiera svenska banksektorns kommunikation av CSR i 

form av en tvärsnittsstudie. Därav hade det varit av intresse att genomföra djupdykning i form 

av en longitudinell studie, där fokus ligger på hur varje enskild bank arbetar med sin CSR-

kommunikation över tid och hur förtroendet hos konsumenten också påverkas med tiden. Ännu 

ett perspektiv som skulle kunna utgöra ett intressant forskningsområde för vidare studier vore 

att undersöka hur de andra intressentgrupperna påverkas av den kommunikation som drivs från 

bankerna. Fortsättningsvis kan det vara användbart för forskning att studera hur utländska 

banker arbetar med CSR-kommunikation i jämförelse med den svenska banksektorn då 

Scholtens (2009) studie visade att den svenska banksektorn generellt sett har en lägre grad av 

CSR-initiativ i jämförelse med internationella banker. Svenska banksektorn kan därmed dra 

lärdom från hur de utländska bankerna kommunicerar kring CSR för att potentiellt öka sin grad 

av CSR-initiativ som når ut till konsumenter, vilket på sikt kan stärka konsumentens förtroende. 
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Bilagor  
 

 

Bilaga 1. Intervjuguide  

1. Beskriv lite om din roll i företaget.  

2. Vad anser (företagets namn) vara innebörden av ordet CSR (Corporate Social 

Responsibility)?  

3. Vad är företagens ansvar i samhället? 

a. Vad är bankernas ansvar? 

4. Hur arbetar ni på företaget (företagets namn) med CSR? 

5. Hur har ert arbete förändrats över tid? Har ni alltid varit medvetna när det kommer till CSR 

eller har detta utvecklats nu på senare år?  

6. Uppmuntrar ni de anställda i företaget att vilja arbeta hållbart? 

7. Vilka strategier använder ni er av för att kommunicera och marknadsföra ert CSR-arbete? 

a. Vilken/vilka kommunikationskanaler använder ni er av?  

8. Vad är ert syfte med kommunicera ut om CSR. (Tydliggör att det gäller kommunikation) 

9. Vilka är de största utmaningarna/motgångar ni ser när det kommer till att kommunicera ut 

om  hållbarhet/CSR?  

a. Kan du ge exempel på när detta har skett?  

b. Vad gör ni för att motverka dem?  

10. Har ni någon gång kommunicerat ut ett CSR-initiativ som sedan inte har verkställts?  

11. Erhåller ni den respons som ni förväntar er från ert CSR-initiativ? 
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Bilaga 2. Enkät-frågor 

1. Vilken bank använder du dig av? 

 □ SEB       □ Swedbank       □ Handelsbanken   □ Annan bank 

 

2. Till vilken grad känner du förtroende för din bank i helhet?  

  □ 1    □ 2    □ 3    □ 4 

 

3. Är det viktigt är det för dig att din bank bidrar till hållbar utveckling? 

  □ Ja     □  Nej  

 

4. Till vilken grad upplever du att din bank kommunicerar ut om hur de arbetar med 

hållbarhet?  

  □ 1    □ 2    □ 3    □ 4 

 

5. Vilka av följande kanaler ser du oftast att din bank använder sig av för att 

kommunicerar om sitt hållbarhetsarbete? (Fler svarsalternativ är möjligt)  

 

□ Årsrapporter/redovisningar □ Hemsida/App  □ TV   □ Sponsring   

□ Pressmeddelande   □ Utbildningar  □  Reklam i kommunaltrafik         

□ Sociala medier □ I direktkontakt med bank  □ Ingen aning  

 

6. Upplever du att din bank någon gång väljer att upplysa men inte verkställa de 

hållbarhetsinitiativ som de kommunicerar ut?  

 □ Ja    □ Nej  □  Vet inte 

 

7. Upplever du dig skeptisk mot att bankens hållbarhetsarbete inte är genuin?   

 □ 1     □ 2    □ 3  □ 4 

Ja, i allra högsta grad       Nej, det är genuint 

 

8. Upplever du att det finns möjlighet för dig att påverka din banks arbete till hållbar 

utveckling?  

 □ Ja, men vill kunna påverka mer    □ Ja      □ Nej  
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9. Till vilken grad upplever du att din bank borde kommunicera mer om sitt 

hållbarhetsarbete?  

 □ 1     □ 2    □ 3  □ 4 

Ja, i allra högsta grad       Nej, det är tillräckligt  

 

10. Vilken av nedanstående banker anser du jobbar mest med hållbar utveckling?  

□ SEB       □ Swedbank       □ Handelsbanken      □ Annan bank     □ Vet ej  

 

 

 

 

Bilaga 3. Transkribering - Swedbank 

Beskriv lite om din roll i Swedbank.  

Absolut, jag jobbar som hållbarhetsspecialist på Swedbank i en grupp som heter group sustainability och jag har 

jobbat i banken med hållbarhetsfrågor i snart 7 år. Jag kom in till banken 2012–2013. I Swedbank jobbar man i 

en enhet som jobbar koncernövergripande med hållbarhetsfrågor inte ett specifikt affärsområde utan en 

gruppfunktion som stöttar hela banken i hållbarhetsfrågor. Vi erbjuder stöttning till olika gruppfunktioner och 

affärsområden i banken i hållbarhetsspecifika frågor. Vi bedriver även arbetet i koncernen kan man säga, i 

målarbetet, strategiarbetet och rapporteringen av uppföljning. Vi är 7 personer i gruppen. 

 
Vad anser Swedbank vara innebörden av ordet CSR (Corporate Social Responsibility)?  
Vi använder inte oss av CSR, ordet CSR utan vi pratar hållbarhet. Hållbarhet för oss är... Vi tillämpar hållbarhet 

på samma vision som man gör i brundtlandrapporten för hållbar utveckling. Vi arbetar med hållbarhet utifrån de 

3 dimensionerna, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. CSR är inget ord vi använder oss av. CSR kan 

jag tycka bli lite svårt ibland, då det är lätt att många kategoriserar det som ett samhällsengagemang och på 

Swedbank bedriver vi ett ganska stort samhällsengagemang, det är absolut en del av vårt hållbarhetsarbete, men 

det är så pass mycket mer än det, och det tenderar att det ordet blir lite missvisande kan jag tycka. Det är inte 

många bolag som använder sig av ordet CSR längre. 

 

Vad är företagens ansvar i samhället? 
Företagen har ett jättestort ansvar i samhället, att driva på, framförallt tänker jag, kopplat till klimatfrågan, som är 

lite av en arbetsfråga som ska föra mänskligheten framåt. Näringslivet har en jättestor möjlighet att påverka, 

absolut företaget har ett jättestort ansvar att driva på hållbarhetsfrågor, både jobba för att de finns en bra politisk 

agenda och också driva arbetet själva internt. De större bolagen kan som sagt göra mer. 
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Vad är bankernas ansvar? 
Bankerna har en jätteförmåga att påverka vilka bolag som har ägandeskap i, så bankerna har en ganska bred roll i 

det här kan man säga, en stor möjlighet att påverka indirekt genom våra kunder. I Swedbank försöker vi lägga all 

fokus på vårat hållbarhetsarbete genom att hjälpa kunderna att välja hållbart. Vi har velat driva det här länge att 

man ska arbeta med integrerat med hållbarhetsfrågor i affären. Men idag ser vi en kundefterfrågan på området 

också så vi jobbar från båda håll idag.  

 

Hur arbetar ni på Swedbank med CSR? 
Jo men vi arbetar väldigt integrerat med hållbarhet i affären. Som jag sa ingår jag i en gruppfunktion som jobbar 

koncer övergripande, vi driver på liksom de strategiska frågorna men sen så försöker vi integrerar så mycket som 

möjligt i vår verksamhet, det är inte bara i affärsområdena, utan även i andra gruppfunktioner som kan ha en stor 

möjlighet att påverka som till exempel inköp enheterna internt som inte är en direkt affärsfunktion som ändå har 

en stor möjlighet att påverka vårat leverantörsled. Där driver vi på att inköp själva, till exempel ska äga 

hållbarhetsfrågor, vi försöker forcera ut ansvaret väldigt mycket till enheter och i affärer och framförallt höja 

kompetensen internt. Det tror jag är jätteviktig fråga. Höja medvetenheten, inte bara internt i banken men även i 

samhället i stort, men även bland kunder och osv. För att förstå hur man ska gå tillväga när man ska genomföra 

sin affärsmodell och komprimera det hållbart. Dels har vi internutbildningar för hållbarhet som är obligatoriska 

för alla vår medarbetare. Vi lanserade en ny hållbarhetsutbildning i våras. Men så har vi även specifika 

inriktningar, på till exempel vår kreditenhet eller mot våra företagsrådgivare som möter kunderna. Där har vi 

specifika hållbarhetsutbildningar kopplat till exempel hållbarhetsrisker i kreditgivning. Så vi driver det väldigt 

specifik men också väldigt generellt. Så vi försöker höja kompetensen för alla. 

 
Hur har ert arbete förändrats över tid? Har ni alltid varit medvetna när det kommer till CSR eller 
har detta utvecklats nu på senare år?  
Det har nog alltid funnits i Swedbank. Swedbank Swedbank startade som en Sparbank sparande rörelse. Det har 

alltid funnits i Swedbank DNA, Men sen så har utvecklats i takt med Att medvetenheten har ökat i samhället i 

stort. Idag så finns det en mycket större kundefterfrågan. Du är mycket lättare att driva hållbarhetsfrågan och lätt 

att ha det på agendan. Swedbank började med miljöredovisning redan 1996. Har jag för mig. Det har ju funnits 

ganska länge banken egentligen. Jag kan säga så här, 2003, certifierade banken sitt miljöledningssystem enligt 

”nå avtal” 2001. Så då fick man en väldigt tydlig struktur på hållbarhetsarbetet. 

 
Uppmuntrar ni de anställda i företaget att vilja arbeta hållbart? 
Jag vill tro att man märker av hållbarhets atmosfären... som anställd... i och med att vi har en obligatorisk 

hållbarhetsutbildning, är en del av våran on board-Ing program. Så det tror jag att man gör. Framför allt så har vi 

ett väldigt integrerat hållbarhetsprogram som vi haft redan från start. Så då tror jag att som medarbetare märker 

man av det mer. Vi är väldigt aktiva i Den politiska debatten Almedalen Järva veckan. Väldigt stort engagemang 

i idrottsrörelsen. Det bero lite på vilket område man jobbar inom på banken. Jag tror att hon märker av att det är 

väldigt stort engagemang. Och mycket arbete inom samhällsfrågor. 

 
Vilka strategier använder ni er av för att kommunicera och marknadsföra ert CSR-arbete? 
Vi arbetar väldigt brett med kommunikation på hållbarhetsområdet, dels så följer vi den lagstadgade 

hållbarhetsrapporteringslagen, då vi har en hållbarhetsredovisning årligen som är en väldigt stor del av vår 
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kommunikation som går ut brett årligen. Sen så har vi en rad andra olika rapporter som privatrapporter eller grön 

obligationsrapporter. Men sen så har vi också en väldigt stor kommunikation gentemot Våra investerare Och det 

växer hela tiden skulle säga, Där har vi ett ökat behov av att våra investerare ska förstå bankens hållbarhetsfrågor, 

Där besvarar vi en stor mängd investeringsförfrågningar, Genom att gå ut och träffa investerare med våra storägare 

givetvis tillsammans med vår investorenhet. Och sen har vi även en intern tidning Som heter 360 Som skickas ut 

till alla medarbetare, Och i den så finns det även hållbarhetskommunikation kontinuerligt och sen har vi såklart 

våra pressmeddelande som är en del av våran vanliga kommunikation som också innehåller mycket kring 

hållbarhet om det till exempel kommer in någonting nytt som har hänt inom området så skickar vi ut 

pressmeddelanden precis som all annan kommunikation och *anonymt namn* som är vår hållbarhetschef, han är 

ute ganska mycket och pratar om hållbarhet på olika paneldebatter och på event osv. Vi försöker arbeta ganska 

brett med kommunikation. Och vi försöker i den mån vi hinner även ta den biten av studentintervjuer osv. Så vi 

försöker arbeta ganska brett ändå med hållbarhetskommunikation och vi försöker integrera den.  

 
Vilken/vilka kommunikationskanaler använder ni er av?  
Sen har vi våran ekonomi outlook som presenteras två gånger, augusti och januari som den kommer, och den 

innehåller också faktiskt hur väl Swedbank i nationsnivå uppfyller de fyra hemma marknaderna Sverige, Lettland 

och Litauen. I den presenteras även hur väl nationerna uppfyller hållbara utmaningar. Även där har vi en ganska 

så bred kommunikation, som kanske inte är specifikt relaterat till Swedbank då. Det är framförallt på deras 

förfrågan, så när de vill träffa oss och prata hållbarhet så kan det vara högt och lågt, allt från lixom, frågor gällande 

penningtvätt till frågor rörande klimatfrågan, som är väldigt högt upp i agendan idag från investerare. Lite 

beroende på vilken nation investerarna kommer ifrån, så blir det olika frågor. Oftast det som visar sig vara aktuellt 

i media, exempelvis har penningtvätten varit väldigt aktuellt i media under året och då kanske det blir en fråga 

som man måste prata mer om med investerarna Hur man hanterar det, hur man risk minimerar och vad man gör 

för åtgärder osv. Men även om vi har en ny grön obligation så är vi ute och pratar aktivt om den, så det kan också 

vara att vi har gjort någon slags åtgärd som vi av eget initiativ går ut och pratar om liksom, med investerare, så 

det är en kontinuerlig kommunikation där.  

 
Vad är ert syfte med att kommunicera ut om CSR? 
Det är ju en jätteviktig del av bankens strategi så att det är viktigt för våra intressenter att ta del av de frågorna. 

Det är ju någonstans väldigt avgörande för bolag hur de hanterar hållbarhetsfrågorna för att man ska prestera bra 

långsiktigt, det tror vi starkt på, det är jätteviktigt för oss. Precis som mycket annat med hållbarhet är en viktig del 

av hur hållbart bolaget kommer att kunna vara framåt.  

 

Vilka är de största utmaningarna/motgångar ni ser när det kommer till att kommunicera ut om 
hållbarhet/CSR?  
Ja det är väldigt viktigt att det blir korrekt information som presenteras, så det kan vara så att det är viktigt att vi 

är med hela vägen från det att något som har gjort något inom det området till att man kommunicerar, för att det 

ska bli korrekt information, men så är det i all kommunikation, det finns egentligen inget specifikt som jag kan 

komma på som är signifikant för att kommunicera ut inom hållbarhetsområdet. Jag tycker att vi får möjligheter 

att kommunicera allting.  
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Kan du ge exempel på när detta har skett?  
Det är klar att det kan vi vill aldrig att det ska uppfattas som greenwash, det är viktigt att de blir korrekt.  

 
Vad gör ni för att motverka dem?  
Någonstans handlar om att vara trovärdig i sin kommunikation, man kan inte kommunicera något som inte tagit 

plast, där är vi ganska försiktiga till vi vet att detta har vi god kontroll på innan vi kommunicerar det.   

 
Har ni någon gång kommunicerat ut ett CSR-initiativ som sedan inte har verkställts?  
Nej, det kan jag inte svara på, jag har i alla fall aldrigt varit med om att det har hänt.  
 
Erhåller ni den respons som ni förväntar er från ert CSR-initiativ? 
Jo men jag tycker det, vi får ju en form av kvitto på hur vi presterar inom hållbarhetsområdet genom olika 

ratinginstitut globalt och kontinuerligt, där tycker jag att man oftast kan se om det har hänt någonting negativt på 

området, då kanske vi presterat sämre och får vi något positivt så presterar vi bättre. Där tycker jag att vi får ganska 

tydliga kvitton på hur väl vi presenterar inom olika hållbarhetsfrågor genom ratinginstitut men genom att kunderna 

hör av sig. Jo men responsen kan bero på vilket område det handlar om, det kan vara ganska direkt liksom. Om 

det händer något negativt så blir det oftast så att det visar sig inom olika ratings och hållbarhetsindex, och det 

visar det sig direkt.  

Bilaga 4. Transkribering - Handelsbanken 

Kan du beskriva din roll på Handelsbanken? 

Jag jobbar som sagt på bankens hållbarhetsavdelning, och vi är ju en decentraliserad bank, tanken är att 

hållbarhetsarbetet ska ske inom varje affärsområde och verksamhetsområde ut och integrerat, men det samordnas 

av hållbarhetsavdelningen. Så vi har en koncernövergripande, vi är en koncernövergripande specialistfunktion i 

uppgift att samordna och hålla ihop hållbarhetsarbetet. Och i den gruppen har jag i huvudsaken en analytisk roll, 

jag har hand om miljöredovisningen, koldioxidavtryck, energiförbrukning, jag svarar och sammanställer många 

hållbarhetsundersökningar som skickas in till oss, det är väldigt många som vill veta vad vi göra både investerare 

och granskare, och då sammanställer jag svar från hela banken, och ja, besvarar dem helt enkelt, det är mina 

huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi är 4 stycken som har det här samordningsansvaret, men kan inte på rak arm säga 

hur många som arbetar med hållbarhet i banken, men handelsbanken fonder har ett eget team, som jobbar med 

hållbarhet i investeringar. Sedan sitter inköp som också har personer, kanske inte jobbar heltid med hållbarhet, 

men har som ansvar att följa upp code of conduct. Handelsbanken fonder har en egen hållbarhetschef och ett litet 

team, Handelsbanken liv har också en hållbarhetschef. DCN har också en head of sustainable finance, så det finns 

utspritt folk så.  

 
Vad anser Handelsbanken vara innebörden av ordet CSR (Corporate Social Responsibility)? 

Det är en ganska bred fråga, men vi brukar säga att det innebär att vi ska leva upp till våra intressenters 

förväntningar, och agera på sådant sätt att andra ska fortsätta känna ett förtroende för banken. Och det är väldigt 

många enskilda individer, och företag, organisationer som påverkas av allt vi gör. Dem ställer ju förväntningar på 

oss, att vi ska agera hållbart och för en bank är förtroende en av de viktigaste varorna eller kärnstenarna som vi 
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har. Det gör vi framförallt genom ansvarsfull kreditgivning och rådgivning, där strävan är efter nöjda kunder och 

en attraktiv arbetsgivare. Det är detta som kännetecknar socialt ansvarstagande. Kunder är alla som vi har en 

affärsrelation till. Aktieägare är våra intressenter. En aktieägare som köper en aktie i handelsägare, då blir dem 

ägare till oss och har vissa förväntningar på oss. Men sen så är vi också aktieägare i fondbolaget när vi köper. 

Kunderna är alla som vi har en affärsrelation till. Förtroende stärks genom socialt ansvarstagande och hur vi 

agerar, samt lever upp till de förväntningar vi har för att agera hållbart. 

 
Vad är företagens ansvar i samhället? 
Alltså vi har ju egna krav på oss själva, att vi ska agera ansvarsfullt. Och som bank träffar vi otroligt många olika 

företag, då är det förväntningar att andra företag också ska agera hållbart. Och dem här förväntningarna tycker jag 

extra mycket börjar speglas upp i det här agenda 2030, bli tydligare att företag förväntas ha en roll i 

hållbarhetsarbetet, inte bara det här som man pratade om från början när det kommer till CSR, hur sköter vi oss 

snyggt och prydligt, man förväntas ta en större del av en hållbar utveckling.  

 
Vad är bankernas ansvar? 

Som bank kommer vi kontakt med väldigt många olika företag, det är genom våra investeringar, finansieringar, 

kunder generellt och om vi tittar på ansvarsfulla investeringar så har vi såklart en policy på hur vi ser på 

ansvarsfulla investeringar och den är i stort sätt grundat på den här FN initiativet global compact som har 10 

principer om mänskliga rättigheter, korruption, arbetsvillkor och miljö...och korruption sa jag va? Så att alla dessa 

initiativen sätter på nåt sätt basen på hållbarhet, och utgör också kraven som vi kan sätta på företag som vi 

investerar eller finansierar i. Historiskt sett har det visat att om en bank inte agerar ansvarsfullt så riskerar det, inte 

bara aktieägarna utan kunder, medarbetare och skattebetalare att råka illa ut. Men den synen är nog, aa, nej där 

har jag ingen officiell hållning från banken så. Den är väl rätt lik i Europa kan ja tänka mig… Men Sverige har 

kommit väldigt långt på hållbarhet förväntningar och medvetenhet.  

 

 

Hur arbetar ni på handelsbanken med CSR? 

Ja, alltså främst ska vi bidra genom vår affärsverksamhet, genom våra produkter och våra tjänster. Och ett exempel 

då, vi använder oss inte av aggressiv kreditgivningförsäljning, där har vi en strikt inställning på risk. Att man inte 

prackar på krediter på någon som inte ska ha en kredit eller någon som säger, “jag kan betala jättehög ränta om 

jag får den här krediten”. Men då försätter man kanske personen i en situation som inte är hållbar långsiktigt. 

Snabblån t.ex.… och det viktiga där är att, i och med vi har en speciell inställning till risk så behåller vi vår 

finansiella stabilitet vi har låga kreditförluster, det är en fördel för både individen och för samhället.  

Men om vi breddar det lite, banken har en ganska liten påverkan... direkt påverkan på t.ex. miljö och klimat. Vi 

tillverkar inget, förbrukar inga råvaror för att få fram vår produkt, däremot har vi möjlighet att indirekt genom att 

utveckla produkter som kanske gynnar grönare samhällen som t,ex, gröna lån, grön obligationer eller att man får 

fördelaktiga villkor om man gör bra saker som energisparande hus. När vi investerar våra kunders pengar, då är 

det viktigt för både samhället och avkastningen att man lyckas hitta hållbara affärsmodeller. Och undviker företag 

med negativ påverkan på hållbar utveckling. Måste alltid vara vår utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete, vår 

affärsverksamhet vad har vi möjlighet där, vad vill kunden. Vi är ju en väldigt decentraliserad bank med många 
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kontor, med stark lokal förankring, då måste vi utgå från vad är det för affärsrelationer vi har på plats lokalt. Vad 

vill de kunderna? 

 

Hur har ert arbete förändrats över tid? Har ni alltid varit medvetna när det kommer till CSR eller 

har detta utvecklats nu på senare år?  

Jag skulle vilja säga att begreppet CSR, som vi, eller som initialt gruppen ser på CSR, det har alltid varit en väldigt 

viktig del av bankens arbete för vi har alltid tänkt på dem här långsiktiga affärsrelationerna, lågt risktagande. 

Historiskt sett har kostnadsmedvetenhet varit en sån hörnsten i banken, och med det har många av dem här hållbara 

frågorna kommit ganska naturligt. Prioriterar man en långsiktig affärsrelation tenderar man att också att ta ett 

socialt ansvarstagande. Det som har hänt på senare år är ju strat begreppet CSR har hamnat lite i skymundan för 

begreppet hållbarhet, som känns mycket bredare, och det förväntas att vi tar en mer aktiv roll, mera proaktiva. Jag 

skulle säga att det är en jättebra fråga. Men hållbarhet för mig känns mycket bredare och mycket mer vad finns 

det för förväntningar i samhället på att agera hållbart. Medans CSR, jag vill inte säga att det är mer passivt, men 

det känns som begreppet har vidgats jättemycket under de senaste åren och att det som speglar på hur man ser på 

CSR nu eller vad CSR är idag speglar bättre hållbarhet, då det handlar mer om långsiktiga beslut i våra produkter 

och affärsrelationer, investeringar t.ex.  

 

Uppmuntrar ni de anställda i företaget att vilja arbeta hållbart? 

Ja, grundtanken i en decentraliserad organisation vi ska inte pusha ut hållbarhetsinitiativ eller säga åt varje enskild 

medarbetare vad de ska göra, utan då är det viktigt att varje medarbetare vet vad som är hållbart och kan agera 

ansvarsfullt och vill agera ansvarsfullt. Vi har t.ex. en koncerngemensam hållbarhetsutbildning, e-learning som 

alla måste genomgå. Så absolut! Grundstommen i CSR, det har präglats oss med det här att ta ansvar på långsiktiga 

affärsrelationer och med det tycker jag att hållbarhet är naturligt integrerat. Sen när det kommer till att vara 

proaktiv och agera utåt, och liksom ta sig an proaktiva steg framåt där tycker jag att det har hänt otroligt mycket 

de senaste åren. Men jag som jobbar med hållbarhet kan tycka att det ska gå ännu fortare, men det händer också 

absolut mycket, det tas fram nya produkter, som gröna bolån, grönobligationer, det händer jättemycket på 

investeringssidan med fonder där man investeringar i det fossila, man mappar fonderna mot de globala målen för 

att avgöra om man har positiv och negativ påverkan, så där händer det jättemycket. 

 

Vilka strategier använder ni er av för att kommunicera och marknadsföra ert CSR-arbete? 

Det viktigaste för oss är lokal närvaro och långsiktiga relationer, men det skapar vi genom personliga möten och 

vi är som sagt en decentraliserad organisation så vårt starkaste medel att kommunicera och marknadsföra CSR är 

att vi har en stark företagskultur, där varje medarbetare både vill och har möjlighet att ta ett stort eget ansvar. Så 

det skulle jag säga är vår viktigaste del om hur vi kommunicerar, det ska vara en naturlig del av vår kultur. Hur 

naturlig del? Tror det bygger på att varje medarbetare har möjlighet att ta eget ansvar att man känner att det både 

förväntas och man har möjlighet att ta ansvar, för då börjar man tänka vad innebär det här, jag kommer inte bli 

tillsagda vad ja ska göra utan man börjar reflektera själv, vilket jag tror hållbarhet är väldigt viktigt, att alla tänker 

i kedjan att man har ett eget ansvar. För det ska vara förankrat i varje affärsområde. Ansvars-tänket är inte bara 

hållbarhet, utan att träffa kunder, man tar ansvar för att driva affären framåt, men det inkluderar också hållbarhet. 

Och för att hålla ihop alltså höja medvetenhetsmål om vad hållbarhet är, har vi ju den här gemensamma 
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utbildningen, vi har också i den finns en etikdel. vi har en utbildning som handlar om korruption. Så att höja 

kompetensen hela tiden, men med betoning på att man har ett stort eget ansvar. 

 

Vilken/vilka kommunikationskanaler använder ni er av? 

Jaaa, det blir liksom alla kanaler som vi använder. Vi gör internnyheter, e-utbildningar, många kontor har 

facebook-sidor, banken har en egen central sida, det går att kontakta oss på twitter, många använder linkedin, 

privat då. Vi har hållbarhetsredovisning, hållbarhetsredovisningen som är både på interna och externa webbsida. 

Och via dem här kanalerna lyfter vi fram, ursäkta nu tappade jag tråden. Jag börjar fundera på hur ofta vi skickar 

ut bara rena hållbarhetsnyheter, men oftast är det en del av har man svanenmärkt en fond tex så blir det en nyhet 

att fonden är svanenmärkt, men det handlar också om själva fonden. Så det är både hållbarhetsinitiativ CSR-

inititativ, men också kommunikation om vår vanliga affärsverksamhet. Måste få återkomma, men internnyheter 

är främsta kanalen. Vi använder inte marknadsföring i tv, och använder vi facebook så uppmanar vi de kontor 

som använder facebook att lägga upp nyheten själva. Så tanken är att vi ska förmedla till all personal och sedan 

träffar man kunden, och förmedlar till kunderna. Vi använder väldigt sällan pressmeddelanden till annat än sådant 

som är absolut nödvändigt. Vi är ett publikt börsbolag och då måste man skicka vissa pressmeddelanden, men jag 

tror inte vi skickar ut t.ex. när vi hade svanenmärkt en fond. Jag tror inte det blev pressmeddelande, utan internyhet, 

kanske delas på sociala medier. Sen blir det en del av vår samlade hållbarhetsredovisning. Det här är också ett sätt 

att förankra hållbarhet i företagskulturen. Det är en del av den lagstadgade delen, men också redovisar vi enligt 

GRI och GHG protokollet. Och man kan se den som två delar, en framvagn och bakvagn, där framvagnen är 

ganska kommunikativ, lättare att läsa och ta till sig information. Sedan en bakvagn som är mer siffror, nyckeltal 

och fakta. Så det här är ett viktigt redskap att på något sätt sätta grunden för vad är vår hållbarhet. 

 

Vad är ert syfte med att kommunicera ut om CSR? 

Vi har väldigt många externa parter som aktivt granskar oss, det är både investerare, ideella organisationer, 

myndigheter som nu kommer till hållbarhetsredovisning som kanske är vår största kommunikation när det 

kommer till hållbarhet. Handlar om att samla information på ett ställe som vi kan dela med oss av. Men att vi 

berättar om det, vi har helt enkelt jättestora förväntningar på oss att agera hållbart och då måste vi också berätta 

vad vi begär på den frågan. Vet inte vem som är mest intresserad, men vi har som en del av 

hållbarhetsredovisningen så har vi gjort en väsentlighetsanalys, vilket är väldigt att man gör när man gör en 

hållbarhetsredovisning. Då har vi identifierat kunder, medarbetare, aktieägare och samhället som våra största 

intressentgrupper. Samhället är då lagstiftare, politiker och myndigheter. Alla dem har på något sätt en påverkan 

på oss, eller påverkas av oss, och i många fall är det båda delarna. Så det blir en viktig målgrupp också såklart, 

om dem är våra största intressenter så är det dem vi vill kommunicera med också. 

 

Vilka är de största utmaningarna/motgångar ni ser när det kommer till att kommunicera ut om 

hållbarhet/CSR?  

Två delar, det ena är att bankverksamhet innefattar, en så oerhört bred verksamhet med väldigt många olika 

perspektiv. Vi har både direkt ansvar mot våra intressenter, kunder, medarbetare, samhället och ägare. Men sen 

så har vi också ett ansvar mot investering och finansiering. Då har det här ansvaret utvidgats väldigt mycket från 

den direkta påverkan, vad gör vi här, återvinner vi, köper vi miljömärkt el, vad gör alla andra som vi har en 
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affärsrelation till också. Så att kunna hålla ihop den här kommunikationen när det är en sådan bred bas vi står på 

och förväntas agera utifrån, det är såklart en utmaning. Sen kan hållbarhet betyda väldigt många olika saker från 

olika perspektiv också. Om vi säger att vi tar stora framsteg genom ett område, att det här är en hållbar fond, så 

kan vissa tycka shit vad bra, bra initiativ framåt...och andra kanske tycker att det här är inte vad jag förväntade 

mig att hållbarhet skulle innebära..för mig är hållbarhet baserat på dem här etiska parametrarna. Så det kan skilja 

sig från vad man har för värderingar och utgångsgrund. Hållbarhet är ett ganska dynamiskt begrepp. Vi tar ett 

stort avstamp i internationella initiativ och normer som agenda 2030 är en jättebra vägledare. Dem arbetar med 

FN:s globala mål och på nåt sätt givit en gemensam definition av vad hållbarhet är, en gemensam terminologi. 

Sen finns det äldre initiativ som global compact med 10 principer som handlar om just ansvarsfullt företagande, 

och dem sätter ju också på nåt sätt, men vad är hållbarhet. Så någon viss gemensam syn finns från dem här från 

dem här inititativen.  

 

Kan du ge exempel på när detta har skett?  

Där har jag faktiskt inget bra exempel, men jag kan fråga en kollega som har jobbat länge med just 

kommunikation. Vi är ganska försiktiga med att kommunicera ut någonting innan det har hänt. Jag frågade precis 

innan en kollega som bara jobbar med hållbarhetskommunikation. Vi skriver ibland i hållbarhetsredovisningar, 

framåtblickar, det här kommer att hända under nästa år. Och förra året skrev vi att vi skulle dra igång en global 

hälsoaktivitet för alla våra...för personal då, för alla våra marknader. Den har blivit pausad lite, på grund av 

problematik som uppstod med GDPR lagstiftningen. Jag tror ändå den är på gång i Norge, på gång här också, men 

då har vi ju inte...då har vi sagt att en sak ska hända i år och så händer det inte i år så… Men vi är ju generellt 

ganska försiktiga med att säga någonting innan vi vet att det kommer att hända.  

 

Erhåller ni den respons som ni förväntar er från ert CSR-initiativ? 

Den tyckte jag var ganska svår för….hur bedömer vi den responsen?  Det enda jag kunde komma på då är att titta 

på...vi mäter ju kontinuerlig kundnöjdhet SKI och där är det ganska tydligt, eller vi har konsekvent nöjdare privat- 

och företagskunder än genomsnittet av branschen på alla våra 6 hemmamarknader. Och eftersom hållbarhet är en 

viktig fråga för dem flesta så får man ta det som ett positivt betyg även för hållbarhets-kommunikationen. 

Den visar produktnöjdhet, tillgänglighet, men hållbarhet är också en av frågorna så är med i SKI. Vi får ju såklart 

frågor om penningtvätt så det kanske styr om frågan lite, om vi vill prata om saker vi gör på investeringssidan 

t.ex. så får vi frågor om penningtvätt fastän vi kanske inte tycker…..jag har faktiskt inget bra svar på den frågan, 

men jag skulle säga att det bidrar synen på bankerna generellt. Det är lätt att buntas ihop, “nu har bankerna gjort 

det här”, eller typiskt finans, eller att det problematiserar lite, hur man kommunicerar, hur man ska särskilja synen, 

att man inte buntas ihop med stora banker som gör. Jag vet faktiskt inte hur det är på stor nivå, jag jobbade på 

kontor ett tag och då var jag med om några större skandaler. Då kunde jag få in kunder som faktiskt sa, vad skönt 

att ni inte var med i den här skandalen. Så då har jag märkt av det, men jag vågar inte svara på hur det är i stort... 
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Bilaga 5. Transkribering - SEB 

Beskriv lite om din roll i företaget.  

Jag är 93: a, så jag har precis fyllt 26 år. Jag är ju då hållbarhetsstrateg på SEB och jag tillhör ju då till 

pensionsbolaget och är hållbarhetsstrateg där och jag ska ändå säg att hållbarhetsstrateg som i sig inte skiljer sig 

så mycket från andra divisioner men jag sitter med det strategiska hållbarhetsarbetet egentligen så att från att sätta 

kopior och att sätta nyckeltal för hur vi ska följa upp vårt hållbarhetsarbete, allt från produkter till hur vi ligger till 

med våra investeringar. Så jag är även med och utbildar personal inom området, är ute och träffar kunder och 

andra intressenter, så det är ganska brett, det jag håller på med. Jag har ett team på 3 personer, så vi delar upp lite. 

Det är ju lite kommande regelverk som kommer också inom området hållbarhet så vi har någon som är lite mer 

riktad mot det, sen har vi våran chef som vi rapporterar till som är mer övergripande för hållbarhetsarbetet i 

divisionen. När jag började här som ny, var det ingen som hade haft just min roll tidigare och då var det bara min 

chef, så det är då två som har kommit till under den här perioden, och är ganska så ny tjänst. Så det känns jättekul, 

att banken satsar på området.  

 

Vad anser SEB vara innebörden av ordet CSR (Corporate Social Responsibility)?  

Jag tycker först och främst att det är intressant att ni använder begreppet CSR, för jag tror att begreppet använder 

vi inte på SEB, och som har läst en master inom området skulle vilja hänvisa till att det är ett ganska förlegat 

begrepp. För att CSR är något helt annat än hållbarhet exempelvis som det pratas mycket om idag. Vi på SEB 

kallar det för CS, alltså corporate sustainability och vi har valt att använda det för att vi ser att, för att få in det här 

typ av arbetet i en organisation så måste det dels vara långsiktigt men det måste också finnas en ekonomisk aspekt 

i det för att det ska bli på riktigt och då ser vi att det måste integreras i affärsmodellen som vi har och vår operations. 

Och därför väljer vi corporate sustainability istället för CSR, för CSR har inte den ekonomiska aspekten. Men 

egentligen, jag kan tänka mig att det är samma sak, för vi tar ju hänsyn till de sociala och det miljömässiga 

aspekterna, men har valt att integrera det hela vägen. CSR kan vara lite traditionellt, för det är Corporate Social 

Responsibility så det handlar mer om ansvarstagande i samhället och den sociala aspekten, men vi jobbar på både 

den sociala och miljömässiga.  

 

Skillnaden?  

Så som jag har uppfattat det är CSR är mer hur man såg på företag skulle ta ansvar förr i tiden, att det kanske inte 

är lika integrerat, något man har lite vid sidan om, som är utomstående från affärsverksamheten. Och det är något 

som traditionellt sätt har varit, hur man jobbar inom vissa organisationer. Man kör på som vanligt men sen så har 

man också sånt inom ramen för CSR vid sidan om, men det vi jobbar mycket med är att integrerar hållbarhet i allt 

vi gör egentligen. Och då är det hållbarhet utifrån flera parametrar, det är inte bara klimat och grönt utan det är 

även miljö och sociala aspekter och den ekonomiska biten också. För vi tror att, för att det ska bli genuint över tid 

så måste det också vara lönsamt för oss att göra det.  

 

Vad är företagens ansvar i samhället? 

På något sätt så tycker jag ju att alla borde hålla på med hållbar utveckling. Vi vet att, att det är ett pågående 

klimatmöte i FN och vi vet att för att vi ska uppnå agendan för de 17 globala målen, som vi ska ha uppnått till 
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2030. Det är ju liksom 10 år bort. Och vi vet att stater och nationer inte kommer att ha råd att lösa detta på egen 

hand så på något sätt kan man ju säga att de 17 globala hållbarhetsmålen är världens affärsplan. 

 

 

Vad är bankernas ansvar? 

Så för oss, SEB och bankers ansvar rent generellt, vi utgör ju en så himla stor del som jag tror att många idag, 

kanske inte tänker på. Men jag menar, vi hjälper ju våra kunder med allt från finansiering, investeringar, till säkra 

betalningar och till kapitalförvaltning så att vi finns ju nästan överallt och det möjliggör bland annat ekonomisk 

utveckling men också internationell handel och finansiell säkerhet.  Och det är ju där vi kan leverera den största 

kundvärdet för vår kund och i sin tur leverera avkastning till våra aktieägare, sedan är det klar att vi måste se till 

att det här sker inom planetens gränser och utifrån de sociala aspekterna också. När vi lånar ut pengar, investerar 

kunders pengar, det är ju liksom ett ansvar i sig och också att vi förvaltar dem och ser till att våra betalningar som 

våra kunder vill göra, någonstans handlar det om att både för hushållen alltså privatpersoner men också 

entreprenörer och företag. Det är någonstans våran vision att vi ska möjliggöra deras drömmar och visioner som 

de har. Så det är bankernas centrala roll i samhället. Och det är ett företagsansvar vi har i samhället, att möjliggöra 

det här. Och på senare tid har det pratats mycket om hur man kan göra det utifrån hur olika banker eller företag 

väljer att definiera hållbarhet. Men det är något som har kommit upp på agendan på senaste tiden.  

 

Hur arbetar ni på SEB med CSR? 

Det här är liksom hållbarhet för oss (visar oss en PP). Vi ser det 17 globala hållbarhetsmålen som möjliggörare 

egentligen. Här kan vi rikta vår business till att försöka uppnå olika av de här målen och sedan ser vi hållbarhet 

utifrån ett riskperspektiv, eftersom att som bank så måste man ta hänsyn till risk i allt vi gör. Och då ser vi det 

utifrån miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption och skatt. Och där är det de 17 globala 

hållbarhetsmålen men också FN:s global compact som är de fyra här nere. Så båda är FN initiativ som vi grundar 

vad hållbarhets är för oss. Det vi håller på med nu, jag kan visa en annan bild (visar oss en ny PP bild) det är 

egentligen, vi har delat upp det på det här sättet. Så vi har något som kallas för entreprenörs trappan, så det vi gör 

är att vi jobbar dels med att stötta innovation och kommande entreprenörskap, för att vi är en entreprenöriell bank. 

Så vi vill gärna vara med att stötta entreprenörer från dag ett, så vi har något som kallas entreprenörs trappa där 

vi kan följa entreprenörer ur olika led beroende på vilket stadie dem är i. Vi är även med och stöttar ungdomar, 

SEB har ju en fantastisk förmån att alla medarbetare får lägga 8 timmar per år på välgörenhet. Och då är det 

väldigt vanligt att vi har olika mentorskapsprogram för ungdomar eller att vi åker ut och föreläser i skolor och 

sådär. Så det benet är någonstans grundplattan som vi har hållit på med väldigt länge. Men sen när man ser till då 

vårt hållbarhetsarbete så gör vi mycket utåt sett, att vi försöker minska vårt eget koldioxidavtryck med 20 % till 

2020 och vi har mycket på våran direkta påverkan. Men där vi kan göra störst skillnad är i våran dagliga 

verksamhet. Och då handlar det om hur vi väljer att låna ut våra pengar och hur vi väljer att investera dem. Så vi 

jobbar jättemycket med hållbarhet just i exempelvis våra fonder men också nu i kreditgivningen, hur kan vi hjälpa 

våra kunder. Om vi har en företagskund exempelvis som ska bygga ett nytt kontor, kan i då få dem att bygga det 

med miljömärkning? Att man försöker nadsha kunderna mot ett beteende. Det är mycket sånt vi jobbar med. Eller 

grön leasing exempelvis om vi har ett företag som vill leasa bilar, aa då kan vi erbjuda grön leasing och har man 

då mer miljövänliga bilar så får man ett annat pris i jämförelse om man skulle ta ett gäng dieselbilar. Det är väldigt 
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beroende på, från kund till kund. Men så vi jobbar hela tiden med vår hållbara erbjudande, ut mot våra kunder, 

för att det ska bli enkelt och tydligt att kunna vara hållbara i sin vardag. Och det jag tror, många inte tänker på är 

ju att välja hållbara alternativ när det kommer till investeringar och fonder exempelvis det gör en sådan otrolig 

effekt som kan kanske inte tänker på. För man tänker att det bara är pengar i en fond och det är inte så enkelt att 

greppa. Vill man sänka sitt personliga koldioxidavtryck eller vad det nu än må vara så kan man göra stor skillnad 

där, och det är där vi ser vårat ansvar att vi vill vara med och hjälpa våra kunder att göra mer hållbar resa. Allt 

ifrån hur vi rådger men också hur vi integrerar det i alla våra processer idag. När vi ska starta en ny produkt eller 

en ny tjänst så ska det inte gå emot CSR eller CS på det sättet, utan det ska vara en naturlig del. Det gör vi genom 

att se över hur befintliga processer ser ut, och jag som hållbarhetsstrateg kan få hoppa in i många projekt för att 

starta igång och för att se hur kan vi göra det här på ett bra sätt från början, stället för att hållbarhet ska komma in 

i slutet av ett projekt. Man kan säg att jag blir en internkonsult många gånger då jag hoppar runt och ser lite hur 

man få in hållbarhet i allt och alla erbjudanden.  

 

 

Hur har ert arbete förändrats över tid? Har ni alltid varit medvetna när det kommer till CSR eller 

har detta utvecklats nu på senare år?  

Ja... asså vi grundades ju 1856 så att jag ska vara ödmjuk och säg att hållbarhetsarbetet har absolut utvecklats över 

tid och det kan man se är den största skillnaden, även om vi har hållit på med hållbarhet väldigt länge så kan man 

säga att det har skett ett ganska rejäl skifte det senaste 5 åren. Nu har jag inte varit i banken så länge men jag har 

haft att från att vi har haft specifika fonder och att hållbarhet har varit ganska nischat så har det nu gått från 

mainstream och genomsyra hela bolaget. Så om man ser på positioner så fann inte min tjänst för 10 år sedan, så 

att det är mycket som håller på att hända, och det är ju dels för att vi ser att efterfrågan kommer från kunder och 

kommande regelverk kommer och att man märker aa förra sommaren var det väldigt varmt i Sverige, så vi börjar 

också märka förändringar i vår omvärld och därför måste vi också ta hänsyn i vår kreditgivning och våra 

investeringsprocesser. Så vi ser att det är ett must have och inte ett need eller want to have. Där av kommer vi se 

ännu mer förändring nu när regelverken kommer. Därför är det på spännande att vara i branschen den här tiden, 

vi ska ju kunna nå dem 17 globala hållbarhetsmålen. Pengar behöver allokeras inom dessa målen. 

 

Uppmuntrar ni de anställda i företaget att vilja arbeta hållbart? 

Det jag kan märka och jag tycker är väldigt genuint från arbetsgivaren är att vi kommer väldigt mycket i 

fokusgrupper, vi har nu inom hela pension och försäkring liksom workshops inom inkludering och mångfald för 

att nämna ett initiativ i det sociala benet, men sedan så uppmuntras fler att ta utbildningar inom området eller att 

göra sig lyhörd. Vi har ofta seminarium kring allmän och arbetshälsa, gröna obligationer för dummies för de som 

känner att de inte kan men vill. Så vi försöker vara inkluderande inom området. Mest internt men också 

utbildningar externt med olika samarbeten men det är ju också i mån om tid.  

 

Vilka strategier använder ni er av för att kommunicera och marknadsföra ert CSR-arbete? 

Jag kan bara prata om min egen division och vi har inte haft en tydlig strategi om hur vi ska lägga upp det, men 

vi är ute oftast och pratar om det. Och nu ska vi ta ett omtag om hur vår kommunikation ser ut på vår hemsida., 

och det är på något sätt första steget. När man väll kommer till SEB så ska man veta vad vi gör. Sen så.. långsiktigt 
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så hoppas jag att vi kan göra lite mer moderna typer av kommunikation, men det är en önskedröm, det är ju ganska 

dyrt också, att kommunicera ut så att det beror på vad vi väljer att kommunicera.  

 

Vilken/vilka kommunikationskanaler använder ni er av?  

Vi har ju kommunikation via både de sociala medierna men också att vi kommer ut och pratar ibland, externt. Vi 

har ju Instagram, Facebook och Twitter som är sociala medier, kanaler. Det är ju det som är SEB brandat. Sedan 

har vi gått ut med andra typer av kampanjer, när vi har köpt reklam på exempelvis tunnelbanan, TV 4 play eller 

C-more. Men inte från hållbarhetsperspektivet, utan mer SEB brand. När vi kommunicerar ut i våra sociala medier 

kan det vara allt från att vi lägger upp på storys, videos eller bilder då vi förklarar kort och gott, om lika 

hållbarhetsinitiativ eller saker vi gör. När vi har entreprenörs trappan så har det gänget bra koll på att kommunicera 

ut och informera på instagram.  

 

Vad är ert syfte med att kommunicera ut om CSR? 

Jag tror att vi på SEB generellt sätt har verkat men inte synts i vårt hållbarhetsarbete, vi har varit väldigt försiktiga 

med våran kommunikation och det tror jag att man kan se generellt inom banksektorn, att det är en sektor som 

månge generellt sätt är ganska skeptiska till. Och nu med penningtvätt skandaler och sånt där. Det är många som 

är skeptiska mot banker rent generellt så jag kan tro att. eller det kan jag tro att många företag upplever att om 

man är i en bransch som inte är jätteuppskattad och kommunicerar ut något om hållbarhet, då kanske man ofta är 

rädd för att få reaktionen ”varför gör ni inte mer?”.  

 

 

Vilka är de största utmaningarna/motgångar ni ser när det kommer till att kommunicera ut om 

hållbarhet/CSR?  

Det som jag tror är den största utmaningen, som jag va inne på tidigare att när man kommunicerar något man gör 

inom området så blir det ofta att man möts av den här liksom aha..”men varför gör ni inte mer. och jag tror att just 

vi som bransch, jag har varit i nordea innan också, att man på något sätt har komplicerat det lite, om vad hållbarhet 

är inom finansbranschen. Och man börjar prata om olika strategier eller att man exkluderar vissa bolag och sådär. 

Och det tror jag också har förvirrat den vanlig kunden. och sen så kan man se rent generellt på andra företag som 

har gått ut och lovat guld och gröna skogar och sedan så visar det sig att det inte är så. Jag tror att det är det som 

kan vara en risk med hållbarhetskommunikation. Det kanske är lätt att lova för mycket och sen så är man inte 

beredd att leva upp till det. Det jag tycker som märks tydligt är dels hur media väljer att prata om banker, rent 

generellt. Aa men att banker är de som tjänar pengar, men egentligen så är vi precis som vilket börsnoterat bolag 

som helst. Men jag tror det handlar om att det blir någonting när man pratar om att det kunder som sparar pengar, 

och så hör man att man tvättar pengar. Aaa jag tror inte att gemene man förstår hur mycket resurser vi lägger ner 

på just att motverka finansiell brottslighet. Klimatet är ju ganska hårt mot banker. Men kanske om man tänker 

historiskt, med all rätt. Men nu måste vi alla i sektor försöka vända den trenden.  

 

Kan du ge exempel på när detta har skett?  

Men i vårt fall tror jag att vi varit väldigt dåliga hittills på att kommunicera det vi gör och ska jag vara helt ärlig 

så hittar man nog inte så mycket om vårt arbete i vår hemsida idag ens, vilket är vår primära kanal där man borde 
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hitta vad vi gör. Så det är något vi verkligen behöver se över och jag tror och hoppas att det kommer mer av det 

framöver. Jag tror bara rent generellt att SEB inte har en sån stor historisk av att marknadsföra sig på det sättet. 

Det är lite som jag sa tidigare att verka men inte synas men i dagens företagsklimat så måste vi lägga mer resurser 

på det här. För att om folk inte vet vad vi gör så, nej då kanske det inte kommer ut bra heller, utan vi måste berätta 

vad vi gör. Och det tror jag generellt sätt, hur man ska kommunicera om hållbarhet kan vara lite tricky ibland. 

Hållbarhet är en sån viktig del för många nu, speciellt för unga människor, och då måste vi kunna tillhandahålla 

den informationen om vad vi gör. Men sen ska man inte lova för mycket, men man ska ändå berätta vad man gör. 

 

Sen är det så att vissa har en åsikt, exempelvis när vi skickade ut den här blanketten så kan det va vissa kunder 

som tycker att, ska en bank verkligen syssla med hållbarhet. Men där tänker vi också att man inte ser hela effekten 

vi kan få. För det är ju också det att våra kunder, när de tänker fonder så tänker dem avkastning och aktier så 

tänker det avkastning och inte så mycket på att det kan göra gott samtidigt också.  

 

Vad gör ni för att motverka dem?  

Vi har inget aktivt arbete för det i dagsläget, men en del kan ju vara att man berättar om allt gott vi gör, det är ett 

första steg. Då inte så många är medvetna om det. Sedan är det ju så att hela businessen är inte helt grön än men 

det är ju en resa som alla bolag gör. Jag menar kollar du på H&M eller Clas Ohlsson, det är inte heller företag 

som är 100 % hållbara än. Även om man har en vision om att vara det i framtiden, det är ju så för alla bolag. Jag 

tycker att det är kul att man ska unna företagen att göra sin omställningsresa, för det är ju så att om vi ska minska 

koldioxidutsläppen med 50% till 2030 så måste man också ta hänsyn till den sociala aspekten att det inte kommer 

kunna stoppa oljeproduktionen över en natt, för att vi är så beroende av den. Samma sak...vad händer med alla 

medarbetare som jobbar exempelvis i gruvor, ska vi bara stänga gruvföretagen, nej men det funkar inte riktigt 

heller. Det är en lång process och man får låt det ta lite tid samtidigt så tror jag att många gånger så kan vissa 

bolag springa lite fortare också. Det är ju nytt för oss alla så man får försöka samverka på flera olika plan, där det 

går.  

 

Har ni någon gång kommunicerat ut ett CSR-initiativ som sedan inte har verkställts?  

Nej, faktiskt inte men det kan bero på att vi inte kommunicerar särskilt mycket. Banker generellt blir ju granskade 

av olika institut och sådär, eller företag, så det är snarare i dem rapporterna som man måste stå till svars till vissa 

grejer. Jag tror inte vi har mött någon motgång när vi har kommunicerat om hållbarhet, men som sagt så kan det 

bero på att vi inte har kommunicerat så mycket alls.  

 

Erhåller ni den respons som ni förväntar er från ert CSR-initiativ?  

Ja det skulle jag väl ändå säga, samtidigt som jag tror att vi skulle kunna vara bättre på att nå ut till fler för att få 

lite mer respons också. Vi har det uppdelat med kommunikationsavdelningen så jag är inte med och tar in så 

mycket insights. Men jag vet att ett sätt är att vi årligen skickar ut med enkät som sparar i våra fonder, där vi frågar 

dem vilka hållbarhetsmål som är viktigast för dem, som vi sedan kommer att ta hänsyn till i vårt arbete, och det 

tycker jag är ett bra sätt. Det är ju då en mailkonversation som vi har det, då får de klicka i vilka tre av de 17 

globala hållbarhetsmålen som de tycker mest om och sedan har vi det i hänsyn i förvaltningen. Så att nu, i den 

senaste mätningen, var bekämpa klimatförändringarna mest populär och sedan var det rent vatten och god 
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utbildning för alla. Så det är ganska intressant då hur vi som bank har väldigt stora finansiella muskler. Vi har då 

kunnat rikta olika typer av investeringsinitiativ till den här typen av projekt. Utifrån vår traditionella försäkring, 

där investerade vi ganska mycket pengar i ett projekt i afrika, för att förbättra och effektivisera deras infrastruktur. 

För att man ser då den här kraftiga urbaniseringen som sker och att man då ser en vikt att det inte ska bli för 

mycket pollution och smog. Varje år har vi en uppföljning om vad vi har gjort utifrån dessa målen. Den där 

kundundersökningen skickade vi ut till 200–250 tusen kunder ungefär och vi fick respons på typ 6% så det är lång 

ifrån alla vi når ut till, men vi försöker i alla fall, så där finns det potential att få en högre respons rate.  

 

Bonusfråga: Hur ser arbetet ut på SEB efter senaste misstänkta penningtvättskandalen? 

Vi kör på som vanligt, just när det kommer till penningtvätt. Jag vill bara säga att jag inte är någon talesperson för 

det här egentligen, men jag tror att hela branschen är väldigt ödmjuk för att vi blir utnyttjade för penningtvätt, det 

är något vi alla försöker förhindra och det har hänt konkurrenter också. Men vi fortsätter jobba på som vanligt, 

det är ju faktiskt som är högt på agendan, för oss som bolag, så vi bakar inte då, utan vi vill accelerera det ännu 

mer. Jag tror att det påverkar hela sektor, särskilt när det kommer till förtroende bland annat. Nu har det hänt i 

princip alla storbanker, men vid olika tider och vi va sist ut. Det är klart att det påverkar förtroendet för oss som 

bank. Men om man kollar på aktiekurserna så, dyker en så dyker alla. Även fast man inte dyker i samma 

omfattning, så alla banker påverkas och jag skulle inte säga att vi gynnas av att andra banker dras ner utan snarare 

att vi också blir påverkade.  

 
 

Bilaga 6. Scatterplot jittering med regressionslinje utifrån tabell 9 
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Bilaga 7. Statistik över Svenska banksektorn 
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Bilaga 8. Enkät-resultat 

 


