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Sammandrag 

Denna studie behandlar Corporate Social Responsibility (CSR) inom den 
svenska banksektorn, en sektor där ansvarsfrågor traditionellt inte 
uppmärksammats då banker inte ansetts ha stor inverkan på samhälls- och 
miljöproblem. Företag generellt förväntas idag aktivt arbeta med CSR-frågor, 
dock förekommer en strategi att kommunicera CSR istället för att agera, i 
syfte att stärka legitimiteten i varumärket. Studien belyser frågor kring CSR 
inom banksektorn, då det idag finns indikationer på att även banker måste 
arbeta med frågorna. Studien undersöker varför SEB, en av Sveriges 
storbanker, arbetar med CSR, hur de anpassar CSR till sin unika verksamhet 
och hur de väljer att kommunicera arbetet i syfte att skapa sig förtroende 
och legitimitet gentemot omvärlden. För att undersöka detta har en kvalitativ 
fallstudie genomförts, med intervjuer på SEB och Svenska Bankföreningen. De 
slutsatser som dras av studien är att det idag finns tendenser som visar att CSR 
blivit en institutionaliserad norm inom bankväsendet. SEB strävar efter att 
integrera hållbarhetsarbetet i sin kärnverksamhet för att uppnå långsiktighet. 
Resultaten visar även att SEB kommunicerar sitt hållbarhetsarbete med 
försiktighet. Samtidigt rapporterar hållbarhetsteamet till 
kommunikationschefen, något som tyder på att frågan är viktig ur ett 
kommunikations- och imageperspektiv.  

 

 

Nyckelord: Legitimitet, CSR, Kommunikation, Institutionell teori, Translation 
Theory, ”The Self Promotor’s Paradox”, Gröna Obligationer.  
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1. INSTITUTIONELLA NORMER, STRATEGISKT CSR-ARBETE 

& MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

Att marknadskommunikation utgör en viktig del i strategiskt CSR-arbete är självklart. En 

sammanblandning av hållbarhetsarbete och ren reklam är dock olycklig. 

– Josefin Jakobsson, 2013 

Så skriver Josefin Jakobsson i en krönika i SvD Näringsliv den 13 maj 2013. Hon fortsätter 

med att beskriva hur en tidigare undersökning visar att många företag i första hand betraktar 

hållbarhet som en kommunikationsfråga. Av undersökningen framgår också att endast ett 

fåtal av hållbarhetscheferna sitter i koncernledningen, och att CSR-chefen ofta rapporterar till 

informationschefen eller till den chef som är ansvarig för investerarrelationer. (Jakobsson, 

2013.) I en annan artikel intervjuas Susanne Sweet, forskare och docent vid 

Handelshögskolan i Stockholm, där hon påstår att det finns många fall där ord får mera 

utrymme än handling, och där det är långt ifrån säkert att policys och principer gällande 

hållbarhetsarbete faktiskt implementeras i det praktiska arbetet (Sweet, 2013). Frågan om hur 

företag faktiskt arbetar med CSR-frågor i relation till hur de kommunicerar kring frågorna blir 

därmed viktig för att förstå hur företag uppnår legitimitet genom att arbeta med CSR-frågor. 

Transparens och krav på öppenhet ökar då intressentgrupper i allt större utsträckning söker få 

insyn i företagens verksamhet och aktiviteter, inte minst i de aktiviteter och strategier 

företagen arbetar med för att ta socialt och miljömässigt ansvar. Med detta ökande krav finns 

det en större risk för att företag förlorar legitimitet och förtroende då de kommunicerar om 

CSR-arbete, om de inte samtidigt följer upp arbetet i den faktiska verksamheten. Samtidigt 

tenderar medierna att rikta sina blickar mot de företag som säger sig arbeta för miljön och ta 

ansvar för samhället, vilket ökar sannolikheten för granskningar av företaget. Ytterligare en 

aspekt är att ett företag blir så legitimt som det uppfattas av intressenter och 

kommunikationen går således inte att undvika helt. Företagen står därmed inför utmaningen 

att finna balansen mellan att tillgodose förväntningar genom att kommunicera och informera 

om sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som de måste tåla granskningar av företagets faktiska 

implementering av hållbarhetsfrågor för att inte hamna i blåsväder. Grunden till denna 

utmaning ligger i att det i samhället skapas förväntningar på företag gällande deras CSR-

arbete. CSR har blivit allt viktigare inom finanssektorn som en konsekvens av de 

förväntningar som finns på större företag i samhället; intressenter utövar påtryckningar på de 

stora företagen att ta sitt ansvar och göra sitt yttersta för att bidra till samhällsförbättring. 

(Grafström et al. 2008: 133-147.) Paulina Göthberg (2011) behandlar finanssektorns 



	   6	  

perspektiv på CSR i sin doktorsavhandling, ett område där CSR-forskningen har varit relativt 

begränsad. Finanssektorn har inte setts som en del av utvecklingen av CSR då de snarare har 

setts som offer för sociala och miljömässiga förändringar, än som påverkare av dem. 

Kunskapen om spridningen av CSR och hur väl finansbranschen har tagit emot CSR som en 

del av verksamheten, är därför begränsad. (Göthberg, 2011: 2, paper 3.) Frågan uppstår 

således om CSR är en institutionaliserad norm inom finanssektorn, och därmed om banker 

behöver arbeta med CSR för att uppnå legitimitet. Genom att rätta sig efter 

institutionaliserade normer i samhället, och därigenom agera utefter vad som anses korrekt, 

kan företag uppnå legitimitet (Meyer & Rowan, 1977).  Göthberg (2011) kommer i sin 

undersökning fram till att CSR inte har blivit lika institutionaliserat inom finanssektorn som i 

andra branscher. Hon påpekar också att området är intressant för fortsatt forskning. 

Frågeställningen om CSR har börjat bli en institutionaliserad norm inom finanssektorn väcker 

även funderingar om hur banker arbetar med CSR för att uppnå legitimitet. 

Då Corporate Social Responsibility (CSR) är ett brett begrepp, och inte har någon etablerad 

definition, ges det mycket utrymme för egen tolkning. I denna uppsats syftar begreppet till: 

frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar frågor om mänskliga 

rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter. (Svenskt Näringsliv, 2006: 1.) 

Genom att förstå ifall CSR är en institutionaliserad norm inom finanssektorn, och i detta fall 

mer specifikt banksektorn, bygger vi således en grund för att förstå varför och hur banker ska 

arbeta med CSR-frågor. Detta skapar en utgångspunkt för att kunna titta på hur 

kommunikationen ska ske kring arbetet i syfte att också informera om arbetet för att uppnå 

legitimitet. Det valda undersökningsobjektet för denna studie är Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB), som i sammanhanget är relevant då banken inte inkluderades i Göthbergs 

undersökningar. Studien kommer genomgående att ta upp SEB:s och Världsbankens produkt 

Gröna Obligationer som exempel. Produkten syftar till att få fram investeringskapital till 

miljöprojekt i länder där Världsbanken är aktiv. Obligationen utvecklades för att möta ett 

växande intresse för säkra, räntebärande produkter som stödjer en hållbar utveckling. (SEB, 

2013.) 

Mot denna bakgrund är syftet med studien att undersöka och förklara hur SEB arbetar med 

hållbarhetsfrågor för att uppfattas som ett legitimt företag hos intressenter. För att ta reda på 

detta ska vi (I) förstå varför SEB arbetar med CSR-frågor, genom att undersöka huruvida 

CSR börjar bli en institutionaliserad norm inom banksektorn. Därefter kommer vi att 

undersöka (II) hur SEB anpassar CSR till sin specifika verksamhet och (III) hur SEB väljer 

att arbeta med kommunikation av sina CSR-åtgärder, i syfte att uppnå legitimitet. 
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Ämnet är inte bara aktuellt och i dagens läge vida diskuterat i media, det är även under 

konstant förändring. Finanssektorn, och däribland banksektorn, är ett särskilt intressant 

organisationsfält för undersökningen. Detta beror på att finansiella tjänster är abstrakta och 

inte kan utvärderas på förhand, vilket innebär att förtroende- och legitimitetsskapande är 

desto viktigare för företag inom denna sektor. (Göthberg, 2011.) Enligt en undersökning gjord 

av McKinsey och Company (2010) är huvudanledningen för företag att arbeta med 

hållbarhetsfrågor att upprätthålla eller stärka företagets varumärke.  

 

2. TEORETISK REFERENSRAM – ATT UPPNÅ LEGITIMITET 
Detta avsnitt består av tre delar som är sammanlänkade enligt figur 1. Institutionella normer 

i samhället präglar företagens sökande efter legitimitet. Dessa normer behöver översättas 

och anpassas till ett företags verksamhet för att sedan kommuniceras i syfte att uppnå en 

uppfattad legitimitet hos intressenter. Figuren kommer senare att utvecklas till en 

analysmodell som ska ligga till grund för uppsatsens analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. INSTITUTIONELL TEORI 

2. 1. 1.  DEN TRADITIONELLA TEORIN 

Enligt Meyer och Rowan (1977) skapas organisationsstrukturer som en effekt av 

rationaliserade institutionella regler. Dessa regler fungerar som myter och fastställer vad som 

är samhälleligt vedertaget för att uppnå legitimitet, för att därigenom tillgodogöra sig resurser 

för att öka ett företags överlevnadsutsikter. Ett centralt begrepp inom teorin är isomorfism, 

som talar om konsten att anpassa sig till de rådande myterna. Författarna menar alltså att 

Figur 1: Teoretiskt ramverk – legitimitet 
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organisationer idag snarare måste möta de institutionella förväntningarna i sin omgivning, än 

att fokusera på aktiviteterna i organisationen. I sammanhanget består institutionella regler av 

normer, myter eller regler som blivit förankrade i samhällsstrukturen genom att de stöds av 

till exempel den allmänna opinionen, genom lag, eller av att de är allmänt vedertagna. 

Rationella institutionsstrukturer gör det lättare för organisationer att etablera sig då det finns 

en tydlig förebild att följa, och organisationer kan lättare uppnå legitimitet då dessa regler 

talar om vad som är ett lämpligt beteende. Författarna påpekar också att ju mer moderniserat 

ett samhälle är, desto mer utvecklade är de institutionella reglerna.  (Meyer & Rowan, 1977.)  

Författarna hävdar att företag hanterar institutionella påtryckningar genom så kallad 

ceremoniell konformitet. Detta innebär att företagen, som känner sig tvungna att anpassa sig 

till formella strukturer, skiljer sina aktiviteter från den mer legitimitetsanpassade strukturen. 

De frikopplar de strukturella elementen från aktiviteterna då effektivitet och legitimitet inte 

alltid är kompatibla. Att dessa inte är kompatibla beror enligt författarna på att kontroll och 

koordinering av aktiviteter i institutionaliserade organisationer leder till konflikter och 

legitimitetsförluster. Frikoppling tillåter således den interna aktivitetsprocessen att vara 

effektiv, medan den externa strukturen kan vara legitim. Den strukturella konformiteten 

riskerar dock att bli ytlig och de nya elementen integreras därigenom inte i kärnverksamheten. 

(Meyer & Rowan, 1977.) 

2. 1. 2. SENARE FORSKNING  
Senare forskning talar istället för isomorfism om symboliska system som tillhandahåller 

riktlinjer för lämpliga beteenden (Scott, 2008: 428). Strävan efter strukturlikhet börjar ses 

som processer snarare än konstanta tillstånd. DiMaggio och Powell (1983) har skapat tre 

undergrupper till den institutionella ordningen, som Scott sedan har vidareutvecklat enligt 

följande: regulativa element som innebär regler, övervakning och sanktioner, normativa 

element som introducerar en normativ och utvärderande dimension till det sociala livet, och 

kulturell-kognitiva element som betonar allmänna uppfattningar om den sociala 

verkligheten.  De tre elementen skiljer sig i typ av institutionell ordning, där motiven för 

anpassning ser olika ut. Genom att rätta sig till elementen uppnår företag legitimitet antingen 

genom att vara lagligt sanktionerade (regulativa element), moraliskt accepterade (normativa 

element), eller genom kulturellt stöd. Skillnaden ligger således i om företag anpassar sig för 

att undgå rättsliga sanktioner, för att de känner en moralisk skyldighet att göra det eller för att 

de inte ser något alternativt sätt att agera på. Alla tre element bidrar dock till den 

institutionella ordningen. (Scott, 2008: 428f.) 
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2. 1. 3. INSTITUTIONELL TEORI & CSR 

Campbell (2007) menar att flera institutionella omständigheter påverkar företags villighet att 

arbeta med CSR-frågor. Organisationer som befinner sig under stark statlig kontroll, agerar i 

en bransch med kollektiv självreglering eller är under påtryckningar av självständiga 

organisationer såsom Non-Governmental Organisations (NGO:s) kommer med större 

sannolikhet att arbeta med CSR-frågor. Det är också viktigt att i linje med den modernare 

institutionsteorin förstå att den institutionella plattformen för CSR inte är konstant utan 

förändras i takt med nya trender och påtryckningar. Då normer och vad som anses vara rätt i 

företagens beteende förändras skiftar också uppfattningen om vad som är legitimt. Legitimitet 

förändras därmed också i takt med sin omgivning. (Campbell, 2007.) Legitimitet definieras av 

Suchman (1995: 574) som: A generalized perception or assumption that the actions of an 

entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 

values, beliefs and definitions.  

Göthberg (2011: 13-19, Summary of the thesis) menar att det är nödvändigt för företag att 

anpassa sig till sociala förväntningar för att säkra sin långsiktiga överlevnad. Som tidigare 

nämnt, är den institutionella förklaringen till att företagen rättar sig efter samhällets normer 

och värderingar och gör det som förväntas av dem, och ofta mer än så, att de vill skapa sig 

legitimitet. Även idéer kan bli institutionaliserade, vilket betyder att de börjar tas för givet, 

det skapas ett ”rätt sätt” att driva sin verksamhet. Managementidéer har stor inverkan på hur 

företaget uppfattas av omvärlden. Göthberg presenterar CSR som just en managementidé som 

har stort inflytande över organisationsbeteendet och hur de bör agera i olika frågor.  Dock 

poängterar hon att CSR inte alltid är institutionaliserat i alla verksamheter och branscher, trots 

att det finns många fördelar med att anta dessa idéer: företaget skapar sig ett gott rykte och en 

positiv image. Enligt svenskt kvalitetsindex (2013: 3) påverkar bankernas image kundernas 

nöjdhet i allt större utsträckning. Bilden av bankerna har de senaste åren blivit allt viktigare 

för kundernas nöjdhet. Bankerna uppfattas av privatkunderna som mindre ansvarsfulla och 

bilden av att erbjuda prisvärda tjänster minskar hos både privat- och företagskunder. Andra 

fördelar med att anpassa sig till institutionella normer är ökad stabilitet, ökat socialt stöd, 

engagerad personal, ökad tillgång till resurser och större möjligheter att undvika att bli 

ifrågasatt (Oliver, 1991: 150).   

2. 2. “TRANSLATION THEORY” & VÄRDESKAPANDE GENOM CSR 

2. 2. 2. TRANSLATION THEORY 
“Translation Theory” utmanar den institutionella uppfattningen då den frambringar tanken om 

att idéer inte omedvetet svävar i ett vakuum, utan aktivt överförs och översätts i ett 
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sammanhang med andra idéer, aktörer, traditioner och institutioner (Sahlin & Wedlin, 2008: 

219). Detta innebär att idéer inte förblir konstanta, utan snarare lägger grunden för en 

organisationsanpassning. Imitation, som presenteras som isomorfism i den institutionella 

teorin, handlar således inte bara om att kopiera existerande strukturer, utan om att justera dem 

så att de anpassas till det enskilda företagets verksamhet. Perspektivet fokuserar således mer 

på vad företaget gör med de generella idéer och uppfattningar som finns förankrade i deras 

institutionella omgivning. (Ibid: 219f.) CSR har, som tidigare nämnt, ingen allmänt 

vedertagen definition. Vad som innefattas i begreppet och hur en organisation ska arbeta med 

frågorna blir således upp till varje enskild organisation att bestämma. Mycket utrymme 

lämnas följaktligen åt företaget att översätta förväntningar om CSR, och begreppets innebörd 

och vikt blir beroende av organisationens egen tolkning. (Windell, 2006.) Samtidigt som 

företaget måste översätta normer till sin egen verksamhet, finns en svårighet i att bemöta 

intressenters tolkning av begreppet, då dessa ofta skiljer sig och är långt ifrån homogena.  Det 

är också viktigt, i bemötandet av påtryckningar, att CSR-åtgärder inte överskuggar 

kärnverksamheten. (Bhattacharya, Sen, & Korschun 2011.)  

2. 2. 3. VÄRDESKAPANDE GENOM CSR 

Enligt Keys et al. (2009) arbetar företag med CSR på olika sätt, bland annat genom filantropi, 

propaganda eller smart partnerskap. Filantropi innebär att företagets CSR-insatser i stor 

utsträckning handlar om att skänka pengar, vilket kan vara positivt för både företaget som 

donerar och organisationen som tar emot, men generar begränsade och ensidiga fördelar. En 

propagandastrategi avser stärka företagets varumärke genom CSR, och ger begränsade 

fördelar till samhället. Den senare typen av strategi syftar alltså till att göra reklam för 

företaget, och kan innebära en potentiell risk om det visar sig finnas ett gap mellan företagets 

kommunikation och faktiska handlingar. (Ibid.) Ytterligare en risk uppstår när företaget 

använder CSR-åtgärder för att skydda sitt rykte, samtidigt som de döljer oansvarigt agerande 

inom andra verksamhetsområden (Browne & Nuttall, 2013). Porter och Kramer (2011: 65) 

styrker detta genom att påstå att CSR-åtgärder idag ses av företag som ett obligatoriskt svar 

på externa påtryckningar, nödvändiga för att stärka företagets image, och behandlas internt 

som ofrånkomliga utgifter.  

Smart Partnerskap är en strategi där företag söker förbättra sina möjligheter till 

värdeskapande genom att arbeta med samhällsutmaningar. Här ligger fokus på att finna 

möjligheter genom delat värdeskapande, bland annat genom att samarbeta med andra 

organisationer och utnyttja befintliga resurser och expertis för att uppnå bästa möjliga utfall 

för företaget såväl som samhället. (Keys et al. 2009.) Porter och Kramer (2011) menar att all 

form av ekonomiskt värdeskapande, och däribland förståelsen för företagets 
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konkurrenssituation, måste vara förankrad i ett djupare socialt sammanhang. När författarna 

talar om delat värde menar de alltså att företag måste utnyttja de behov som finns i deras 

omgivning för att skapa möjligheter och därigenom uppnå ekonomiskt värde genom att skapa 

ett socialt värde. Idag stannar CSR ofta i företagets periferi, när det istället bör integreras i 

kärnverksamheten. Företag bör koppla ihop ekonomisk framgång med omgivningens hållbara 

utveckling, för att tillsammans skapa långsiktigt värde. Ur ett företagsperspektiv görs detta i 

första hand genom att identifiera sociala behov, förmåner och risker som är eller kan 

förankras i företagets produkter. Ett företag ska alltså finna möjligheter för samhälleligt 

värdeskapande i den specifika verksamheten, och kommer därmed att säkra en mer långsiktig 

ekonomisk och hållbar lösning, och kommer även att nå ut med nya produkter och hitta nya 

kunder. Porter och Kramer (2011: 76) talar också om värdet att samarbeta med andra 

organisationer för att dra nytta av expertis inom hållbarhetsområdet där företaget själv inte 

innehar kunskapen. Strategiska samarbeten ska sträva efter att involvera båda organisationers 

kärnverksamhet för att uppnå maximalt värdeskapande (Jamali, Yianni & Abdallah, 2011: 

377). Porter och Kramer (2006: 83) sammanfattar sina resonemang: The result is oftentimes a 

hodgepodge of uncoordinated CSR and philanthropic activities disconnected from the 

company’s strategy that neither make any meaningful social impact nor strengthen the firm’s 

long-term competitiveness. 

2. 3. ATT KOMMUNICERA CSR & ”THE SELF PROMOTOR’S PARADOX” 

Handling säger mer än ord när företag kommunicerar ansvar. Chefer borde avstå från 

frestelsen att demonstrera företagsansvar via pressmeddelanden eller reklam. 

Företagskommunikation och marknadsföring borde stötta, inte driva, företags 

ansvarsprogram. 

– Doorley & Garcia, 2007, översatt av Grafström et al. 2008: 136 

Företag möter idag ökande krav från sin omgivning vad gäller transparens i verksamheten, 

och då sociala och miljömässiga aktiviteter hos företag har fått ökad uppmärksamhet, blir 

öppenhet kring just dessa frågor allt viktigare. När man talar om att skapa förtroende och 

legitimitet gentemot intressenter kring CSR-frågor, är således kommunikation centralt.  Det är 

genom att vara öppen och tala om sin verksamhet som omvärlden kan värdera ifall de kan 

känna förtroende gentemot företag, och kommunikationen blir således ett verktyg för att 

intressenter ska kunna tillägna företaget legitimitet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 

vikten av att koppla kommunikationen till den faktiska verksamheten, i syfte att kunna 

erbjuda fullständig transparens och erhålla ett gott anseende. (Grafström et al. 2008: 133- 

147.)  
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2. 3. 1. THE SELF PROMOTOR’S PARADOX 

Trots vikten av kommunikation väljer många företag att vara försiktiga i sin kommunikation 

av just CSR-frågor. Det beror på att de varken vill höja förväntningar vad gäller de faktiska 

aktiviteterna, samt att de inte vill sticka ut så pass att de får granskares ögon på sig och 

således är mer utsatta för eventuell kritik. (Grafström et al. 2008: 133-147.) Tommy Borglund 

(2012) menar i en artikel i tidningen CSR i Praktiken, att anledningen till att företag inte 

kommunicerar beror på en rädsla att överkommunicera. Argumentet återfinns i Ashforth och 

Gibbs (1990) rapport där de hävdar att företag riskerar sin legitimitet genom att just 

överkommunicera sitt ansvarsarbete, och därigenom kan uppnå motsatt effekt med sin 

kommunikation. Detta kallar de för ”the Self Promotor’s Paradox”, och påstår samtidigt att 

överdriven kommunikation oftast kommer från företag som har upplevt legitimitetsproblem 

och som därför behöver försvara sin legitimitet.  Skepticism uppstår således gentemot företag 

som utövar sådana kommunikationsstrategier. Företag som anses legitima ska därför inte 

behöva någon omfattande kommunikation av sitt CSR-arbete. Morsing och Schultz (2006) 

spinner vidare på dessa argument och menar att då Ashforth och Gibbs (1990: 332) drar 

argumentet till sin extrem, så bör företag helt enkelt vara beredda att möta potentiella 

legitimitetsproblem när det kommer till kommunikation av CSR. Det är alltså hur intressenter 

uppfattar ett företags verksamhet som kommer att ligga till grund för deras bedömning av 

företaget, och inte företagets aktiviteter i första hand. Dock är det viktigt att minnas att desto 

mer kommunikation, ju mer riskerar företaget att granskas, och ju viktigare är det att fullfölja 

förväntningarna i de faktiska aktiviteterna för att undgå medieskandaler. (Grafström et al. 

2008: 133- 147.) Tommy Borglund (2012) hävdar att paradoxen blir en större risk för företag 

som ägnar sig åt window dressing, och mindre för företag som på ett omfattande och 

integrerat vis adresserar ansvarsfrågor.  

2. 3. 2. KOMMUNIKATIONSKANALER  

Företag kan välja att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på olika sätt, då det idag inte finns 

några allmänna riktlinjer gällande kommunikation av CSR. Förutom att använda sig av direkt 

reklam, använder sig företag i större utsträckning av CSR- och hållbarhetsredovisningar, 

hemsidor och numera också CSR-bloggar och andra sociala medier. (Grafström et al. 2008: 

133- 147.) Fredriksson och Pallas (2013) talar om att inte bara organisationer har 

institutionaliserats, utan även kommunikationen, och menar att organisationers 

kommunikationssätt på så vis är isomorfiska. Göthberg (2011: 9-19, paper 3) konstaterar att 

företag använder snarlika kanaler för att kommunicera CSR, och att detta kan vara ett verktyg 

för externa aktörer att jämföra olika företag inom samma organisationsfält och förstå deras 

legitimitet i förhållande till varandra. Hennes resultat visar även att bara 25 procent av 

företagen inom den svenska finanssektorn kommunicerar sitt CSR-engagemang. Hon 
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poängterar att nio av tio företag inom den svenska finanssektorn insåg vikten av att rapportera 

sitt CSR-arbete såväl internt som externt. Sex av åtta företag ger ut hållbarhetsrapporter, och 

fyra av åtta lät en tredje part utvärdera och uttala sig om deras ansvarsarbete.  

2. 4. SAMMANFATTNING TEORETISKT RAMVERK	  
Figur 2 ger en sammanhängande bild av det teoretiska ramverket som ligger till grund för 

denna studie. 

 

(I) I samhället skapas normer och värderingar som institutionaliseras och ligger till grund för 

företagets struktur och beteende. Genom isomorfism kan företag uppnå legitimitet. Avsnittet 

behandlar CSR är en institutionaliserad norm, eller om det är åtgärder som företag vidtar 

frivilligt i syfte att möta förväntningar.  

(II) Trots att företag tar till sig institutionaliserade normer måste dessa anpassas till den lokala 

organisationsverksamheten. CSR har fått en utbredd definition och har olika mening för olika 

företag. Utöver detta väljer också företag att arbeta olika med CSR-frågor, då somliga arbetar 

med ren välgörenhet, medan andra ingår i partnerskap för att försäkra sig om att åtgärderna 

integreras i verksamheten, som är det yttersta målet för att uppnå legitimitet genom att arbeta 

med CSR-frågor. 

Figur 2 – Sammanfattning av teoretisk referensram 
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(III) För att legitimitet ska uppnås måste CSR-arbetet kommuniceras till intressenter. Dock 

hävdar forskare att företag kan uppnå mer legitimitet genom att aktivt låta bli att 

kommunicera om sitt CSR-arbete. Detta står dock i relation till (II) hur pass integrerat arbetet 

är i företagets kärnverksamhet. 

 

3. METOD 
I detta kapitel redogörs för tillvägagångssättet vid insamlingen av det empiriska materialet. 

Kapitlet inleds med studiens valda design och utformning för att sedan diskutera den använda 

metodens giltighet. En operationalisering av de teoretiska begreppen görs för att i senare 

kapitel möjliggöra en analys av det insamlade materialet.	  

3. 1. FORSKNINGSDESIGN 

Då denna studie syftar till att skapa förståelse för och förklara hur banksektorn kan skapa sig 

legitimitet gentemot sina intressenter genom att arbeta med hållbarhetsfrågor, lämpar sig en 

kvalitativ design för datainsamling (Saunders et al. 2012:136ff). En kvalitativ ansats används 

då material samlas in och analyseras genom tolkning istället för att mätas kvantitativt (Ibid: 

480). För att skapa en djupare förståelse för hur verkligheten ser ut har en specifik fallstudie 

på SEB genomförts. Enligt Backman (2008: 55) är fallstudier tillämpliga då till exempel 

organisationer eller system ska förklaras eller beskrivas. Studien är abduktiv, vilket innebär att 

teorier appliceras, eller testas, på ett specifikt fall, SEB, för att förklara och formulera ett 

teoretiskt mönster praktiskt (Patel & Davidsson, 2003: 24f).	  

3. 2. DATAINSAMLING 

För att få en djup förståelse för hur och varför SEB arbetar med hållbarhetsfrågor i allmänhet 

och Gröna Obligationer i synnerhet, och hur detta kommuniceras till deras intressenter, var en 

semistrukturerad intervjuform ett lämpligt tillvägagångssätt. En semistrukturerad intervju 

innebär enligt Lantz (2012: 29ff) att teman och vissa frågor förbereds, men intervjupersonen 

tillåts att tala fritt kring dessa ämnen. Fördelar med semistrukturerade intervjuer är att 

forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt bekräfta eventuella frågetecken. 

Intervjupersonen tillåts att tala kring frågorna vilket kan bidra till en bredare förklaring och en 

djupare förståelse för ämnet. Samtliga intervjuer var personliga och genomfördes i mindre 

konferensrum i företagens egna lokaler. Intervjuerna pågick i en till en och en halv timme, 

och samtliga intervjuer spelades in efter godkännande av intervjupersonen. Intervjuerna 

transkriberades sedan informellt för att användas som underlag till analysen.   	  
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För att stärka resultatet från intervjuerna genomfördes även en materialinsamling från 

sekundära källor, dessa källor var:	  

• SEB:s senaste årsredovisningar. Syftet med detta var att analysera CSR-trendens och 

-begreppets förändring från år 1995 till 2012. Även SEB:s hemsida användes, för 

att samla in kompletterande information om verksamhetsstrukturen.	  

• Nordeas, Swedbanks och Handelsbankens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter, 

i syfte att förstå om isomorfism förekommer inom CSR-aktiviteter och -

kommunikation. Denna materialinsamling syftade endast till att undersöka ifall 

rapporterna existerade. Någon innehållsanalys av rapporterna har inte gjorts. 	  

• En rapport av Hammer och Hanborg, Kommunikatören från 2013 som behandlar 

förtroende i banksektorn. Rapporten användes i syfte att förstå SEB:s förtroende 

bland kunder i relation till andra företag inom finansbranschen. 	  

3. 3. VAL AV INTERVJUPERSONER 

De personer som valdes ut och kontaktades inför denna studie var personer med stor inblick i 

organisationen och produkten Gröna Obligationer. Under en inledande telefonintervju med 

SEB:s hållbarhetschef valdes intervjupersoner ut i samråd med henne för att försäkra oss om 

att relevanta personer för undersökningen kontaktades. Telefonintervjun genomfördes även 

för att utreda ifall SEB var ett lämpligt företag för fallstudien. Senare genomfördes även en 

personlig intervju med hållbarhetschefen. Intervjupersonerna kan beskrivas som det Kvale 

och Brinkmann (2009: 163) benämner som intervjuer med eliter vilket innebär att de har en 

maktposition eller är experter inom ett område. De personer som intervjuades från SEB var:	  

• Cecilia Widebäck-West, Head of Group Corporate Sustainability. Company. 

(Hållbarhetschef)	  

• Christopher Flensborg, Head of Sustainable Products and Product Development, Fixed 

Income and DCM, Global.	  

• Samantha Sutcliffe, Sustainable Products and Product Development, Fixed Income and 

DCM, Global.	  

En intervju genomfördes även på Svenska Bankföreningen med:	  

• Agneta Brandimarti, informationschef. 	  

Den sistnämnda intervjun syftade till att skapa en djupare förståelse för trenderna i den 

svenska banksektorn gällande CSR-arbete. Med hjälp av denna intervju kan frågan om CSR 
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är en institutionaliserad norm i den svenska banksektorn utredas. Intervjun var personlig och 

genomfördes på Svenska Bankföreningens huvudkontor.	  

3. 4. INTERVJUGUIDE 

En intervjuguide används för att forma intervjun till den struktureringsgrad som önskas, i 

detta fall semistrukturerad. För att skapa en god stämning vid intervjutillfället används 

uppvärmningsfrågor (Esaiasson, 2007). För detta ändamål inleddes bland annat intervjuerna 

med diskussioner kring intervjupersonens arbetsroll på företaget, vilket bidrog till en 

avslappnad dialog. Därefter ställdes tematiska frågor, som syftar till att besvara de 

huvudsakliga frågorna för undersökningen. Dessa frågor bör ställas så öppet som möjligt för 

att inte leda intervjupersonens svar. (Ibid.) Utifrån den genomarbetade intervjuguiden kunde 

frågorna ställas öppet och ledande frågor undveks i största möjliga mån. Slutligen ställdes det 

som Esaiasson (2007) kallar uppföljningsfrågor, för att reda ut eventuella oklarheter, detta 

som en försäkran inför tolkningen av materialet. Frågorna i intervjuguiden varierade mellan 

intervjuerna för att passa den expertis intervjupersonen hade och vad som ämnades få 

besvarat under intervjun. Även följdfrågor ställdes utanför intervjuguiden som varierade 

mellan de olika intervjutillfällena. Intervjun med Christopher Flensborg och Samantha 

Sutcliffe genomfördes på engelska då svenska inte är deras modersmål. 	  

3. 5. OPERATIONALISERING 

Med hjälp av den teoretiska referensramen som presenterats i tidigare kapitel tolkas det 

material som samlats in genom intervjuer och sekundära källor. Frågor som Finns det yttre 

krav eller påtryckningar på att SEB ska arbeta med hållbarhetsfrågor? ställdes vid 

intervjuerna i syfte att förstå till vilken grad CSR blivit en institutionaliserad norm som SEB 

förväntas arbeta med. Till denna fråga ställdes även följdfrågor och svaren tolkades utifrån 

intervjupersonernas uppfattning av yttre påtryckningar. Denna fråga upplevdes vid tillfällen 

som svår att förstå vid intervjuerna på SEB, vilket kan bero på att enskilda individer inom 

organisationen inte personligen upplever dessa påtryckningar. Agneta Brandimarti från 

Svenska Bankföreningen, som arbetar med att analysera bankernas omvärld, kunde se de 

olika intressenternas perspektiv och därigenom besvara denna fråga djupare. Brandimarti gav 

oss därför en bättre förståelse för hur de yttre påtryckningarna och kraven ser ut på de svenska 

bankerna, och däribland SEB och hennes svar har därför givits större utrymme vid 

analysarbetet gällande denna fråga. Andra indikationer på att CSR är en institutionaliserad 

norm inom banksektorn är att flera av intervjupersonerna uttryckte att de ser CSR som en 

självklar del i verksamheten och att de inte tror att bankerna kan överleva utan att arbeta med 

CSR-frågor. För att svara på frågan om hur SEB anpassar CSR till sin verksamhet används 

“Translation Theory”, och genom att frågor som Vad betyder CSR och hållbarhet för er? och 
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Hur arbetar ni med hållbarhet? ställdes kan vi se hur SEB översätter CSR till verksamheten. 

Genom dessa frågor fick vi också en förståelse för hur hållbarhetsarbetet har integrerats i 

verksamheten genom att utnyttja bankens befintliga resurser och skapa sig en 

hållbarhetsprofil. SEB:s definition av CSR och vilka ansvarsområden de innefattar i 

begreppet analyseras i detta hänseende. Även de val av kommunikationsstrategier, kanaler, 

vem kommunikationen riktas till och vilken inställning intervjupersonerna har till att 

kommunicera CSR-arbete tolkas i syfte att förklara legitimitet gentemot intressenter. 

Legitimitet är ett centralt begrepp i denna uppsats och för att mäta begreppet har vi tolkat 

orden förtroende och image som indikatorer på legitimitet. 

 

 

3. 6. METODENS GILTIGHET 

För att beskriva metodens giltighet används ofta begreppen reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet står för graden av konsekventa resultat: skulle samma resultat uppnås vid ett 

senare tillfälle eller av en annan forskare om metoden och omständigheterna var desamma? 

(Saunders, 2009: 156.) Den semistrukturerade intervjumetoden som användes vid denna 

undersökning kan medföra vissa reliabilitetsproblem vid tolkningsarbetet då frågorna inte är 

standardiserade och svaren kan komma att skilja sig beroende på vem som ställer frågorna. Vi 

har i denna studie försökt minska effekten av detta genom att formulera frågorna neutralt, 

öppet och på ett liknande sätt vid samtliga intervjuer, men problemet kvarstår till viss grad. 

Ett annat problem som uppstår vid intervjuer inom organisationer kan vara att anställda svarar 

på frågor såsom förväntat av ledningen, vilket kan vara ett problem även i denna studie. 

Eventuella konsekvenser av detta kan vara att informationen är övervägande positiv från 

Figur 3: Operationaliseringstabell 
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intervjuobjektens sida och de kan välja att utelämna viss information. 	  

Begreppet validitet syftar till frågan om att mäta det som avses att mäta. (Saunders et al. 

2012: 157) För att säkra validiteten i undersökningen har vår datainsamlingsmetod ifrågasatts 

och granskats. Ett problem med att låta vår kontakt på SEB, Cecilia Widebäck-West, 

rekommendera de övriga två intervjupersonerna från SEB kan vara att de personer hon anser 

vara relevanta inte behöver vara relevanta för studien. Christopher Flensborg ansågs dock 

vara lämplig då han utvecklade den Gröna Obligationen och även arbetar med produkten idag 

och har därför kunskap om hela utvecklingsprocessen och syftet med produkten. Samantha 

Sutcliffe arbetar med Flensborg och har således även hon stor inblick i arbetet med de Gröna 

Obligationerna. Cecilia Widebäck-West är SEB:s hållbarhetschef och ansvarar för att 

samordna och driva hållbarhetsarbetet inom banken, samt att rapportera och kommunicera 

hållbarhetsarbetet. För att undersöka validiteten i frågorna som ställdes vid intervjuerna 

genomfördes en testintervju med Gunilla Källner, Network Manager, Global Transactions 

Service, på SEB. Efter testintervjun omformulerades vissa frågor för att göra dem mer öppna 

och på så sätt få mer ärliga svar och minska risken för att vi som intervjuare skulle styra 

intervjun.	  

Saunders et al. (2012:158) tar även upp begreppet extern validitet, eller generaliserbarhet, 

vilket kan vara problematiskt i en fallstudie då bara ett företag studerats. Då denna studie 

syftar till att besvara frågeställningar kopplade till SEB:s specifika verksamhet är vi medvetna 

om att resultaten inte kan appliceras på andra företag. Detta förklaras ytterligare under 

kommande kapitel Förslag till fortsatt forskning. 	  

	  

4. HISTORIEN OM SEB 
Nedan följer den information som samlats in genom intervjuer och som redovisas utefter 

följande struktur: (I) Trender i banksektorn, (II) hur SEB arbetar med hållbarhetsfrågor, (III) 

kommunikation av CSR inom SEB och banksektorn generellt. Slutligen presenteras sekundärt 

material.  

4.1 DEL I. CSR – TRENDER I BANKSEKTORN 

4. 1. 1. ALLMÄNNA TRENDER I BANKSEKTORN 

Storbankerna arbetar idag alla med CSR, något Agneta Brandimarti tror är ett måste idag. 

Finansbranschen lever i en annan regleringsvärld än företag inom andra branscher. 
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Regelverket är hårt och det är särskilt viktigt för bankerna att uppfylla de legala kraven då 

förtroende är grundläggande inom branschen, berättar Brandimarti. Hon menar att banker 

agerar inom en trovärdighetsbransch. Samtidigt finns krav på banker att de ska bedriva sin 

verksamhet på ett hållbart sätt. Hon berättar att exempelvis Swedbank var snabba med att ta 

in CSR-frågan i verksamheten, men idag ser hon ingen större skillnad mellan de olika 

storbankernas CSR-arbete: ingen är bäst i klassen, som hon uttrycker det. Hon talar även om 

Skandiabanken som ett exempel där de startat ett samarbete med en NGO, i detta fall 

organisationen Ecpat, som arbetar för att förhindra att barnpornografi sprids och förhindra 

sexuellt utnyttjande av barn, där de andra bankerna hakade på och startade upp liknande 

samarbeten. Vid frågan om det finns andra externa påtryckningar på banker att arbeta med 

CSR, svarar Brandimarti att hon upplever att den yngre generationen tycker att dessa frågor är 

viktiga vid val av arbetsplats, de vill arbeta på ett företag med positiv image. Hon berättar 

även att det är intressant att se hur denna fråga har flyttats mellan olika avdelningar på 

företagen. Från början var det en juridisk fråga, medan det senare har blivit en fråga för 

kommunikationsavdelningen. 

CSR-frågan har växt de senaste fem åren. Brandimarti berättar att CSR-gruppen på Svenska 

Bankföreningen startade runt 2003, och ansvarsfrågor har sedan dess fått större 

uppmärksamhet. Ett exempel på hur synen på CSR-frågor har förändrats är enligt Brandimarti 

då svenska banker, runt denna tidpunkt, mottog enkäter från olika internationella 

organisationer i syfte att betygsätta bankernas ansvarstagande. Frågorna handlade om hur 

företag arbetar med CSR. Samma enkätfrågor skickades till tjänsteföretag och 

produktionsbolag, men vissa företag inom tjänstesektorn ansåg att många av frågorna inte var 

tillämpbara på deras verksamheter. En sådan fråga handlade till exempel om 

vattenkonsumtionen inom verksamheten. Brandimarti menar dock att CSR-frågan idag har 

mognat inom tjänstesektorn, och företag inom banksektorn inser att dessa frågor även är 

aktuella för dem. 

Brandimarti tror att miljöfrågor är det vanligaste området att arbeta med då banker vill ta 

ansvar och arbeta med hållbarhet. Det är enkelt att jobba med och enkelt att mäta. Det går 

även att påverka den interna miljöpåverkan, som till exempel koldioxidutsläpp och 

vattenanvändning. Brandimarti tror att bankerna gynnas av att arbeta med CSR. Hon menar 

att det minskar risken för varumärkesförluster. När det finns etiska regler och riktlinjer som 

banken ska rätta sig efter så kan de tidigt identifiera risker som i förlängningen kunde ha lett 

till stora ekonomiska och förtroenderelaterade skador. Riskerna blir ju betydligt större om 

man utsätter banken för en varumärkesförlust än om man kollar på börsvärdet (Brandimarti). 
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4. 1. 2. SEB:S SYN PÅ YTTRE PÅTRYCKNINGAR I CSR-FRÅGOR 

Cecilia Widebäck-West förklarar att SEB:s påverkan på miljön är förhållandevis liten då de är 

ett tjänsteföretag. SEB:s företagskunder däremot påverkas mycket av vad som händer på 

miljösidan, antingen för att de själva utgör en risk för miljön, eller för att de ser 

affärsmöjligheter genom energieffektivisering eller liknande. Då vi frågar henne om vilka 

konsekvenser det skulle få om SEB inte arbetade med miljön eller andra ansvarsfrågor, svarar 

hon att de inte skulle vara tillräckligt medvetna om risker och möjligheter. Widebäck-West 

tror även att det är nödvändigt ur ett förtroendeperspektiv och det har stor påverkan på deras 

image. För att ta reda på hur yttre påtryckningar och krav ser ut deltar SEB i 

anseendemätningar där dessa frågor tas upp. De ser mer och mer att deras ägare förväntar sig 

att de ska jobba med hållbarhet. Även anställda, politiker och kunder tycker att frågan är 

viktig och förväntar sig att de arbetar med det. 2009 gjorde SEB en intressentanalys för att 

förstå vilka förväntningar som fanns på dem och resultatet visade att de inte gjorde tillräckligt 

vad gäller hållbarhetsfrågor. En fråga som ställdes till anställda var om det är viktigt för 

bankens långsiktiga lönsamhet att arbeta med hållbarhet, där 75 procent av de anställda ansåg 

att det var viktigt. Kunder lade störst fokus på affärsetik och moral, något som Widebäck-

West menar ingår i deras hållbarhetsarbete.  

4. 2 DEL II – HUR ARBETAR SEB MED HÅLLBARHETSFRÅGOR? 

4. 2. 1. HUR SEB DEFINIERAR CSR 

Enligt Brandimarti är CSR ett brett begrepp som tolkas på olika sätt, organisationer anpassar 

begreppet för att passa den egna verksamheten. Trots att Widebäck-West anser att inte allt för 

stor vikt ska läggas på begreppet som sådant, så har SEB valt att kalla CSR för 

hållbarhetsarbete, vilket hållbarhetschefen menar är ett bredare begrepp än CSR. Hon anser 

att det ger en bättre förklaring till syftet med arbetet: att SEB vill vara framgångsrika i 

förlängningen och därmed långsiktigt hållbara, såväl ekonomiskt som socialt och 

miljömässigt. Hon förklarar att CSR ofta innebär frivilliga åtgärder, jämfört med något som 

man måste göra, och att hållbarhet för SEB innebär både och för att innefatta alla åtgärder 

som bidrar till en långsiktig hållbarhet. En viktig aspekt är att hållbarhetsarbetet, oavsett om 

det gäller samhällsengagemang eller ren finansiering, ska ha en koppling till verksamheten 

och bankens kunder. Begreppet hållbarhet refererar enligt Brandimarti till allting som har 

betydelse för samhället, vilket underlättar då företag inte vill styras av själva begreppet CSR:s 

begränsningar, och kan istället själva välja vad som ska ingå i deras självvalda begrepp 

hållbarhet. Enligt Brandimarti börjar CSR bli ett förlegat begrepp och allt fler företag väljer 

att använda alternativa uttryck.  
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4. 2. 2. HÅLLBARHETSSTRATEGIER PÅ SEB 

Det finns enligt Widebäck-West två viktiga aspekter i SEB:s hållbarhetsarbete. Å ena sidan 

erbjuder SEB produkter med specifik hållbarhetsprofil, som ska vara tydliga i sitt budskap, 

och därför blir lättare att kommunicera. Å andra sidan finns integrationen av hållbarhet i alla 

företagets aktiviteter och beslut, vilket enligt henne är den viktigaste delen. 

För att ta fram produkter med hållbarhetsprofil lägger SEB stort fokus på entreprenörskap 

inom de olika verksamhetsavdelningarna. SEB har i sin affärsplan satt upp som mål att vara 

finansiellt starka, ha de mest engagerade medarbetare, ha högsta möjliga kundlojalitet, och ha 

det bästa anseendet på marknaden. Hållbarhetsfrågor är en viktig aspekt för att uppnå dessa 

mål. CSR-arbetet sker ute på de olika verksamhetsavdelningarna i syfte att utveckla produkter 

som är integrerade i de specifika aktiviteterna och som möter de lokala kundbehoven, medan 

ramarna för detta arbete sätts centralt av hållbarhetschefen. (Widebäck-West.) 

Christopher Flensborg såg en efterfrågan bland sina kunder gällande gröna investeringar. 

Utmaningen för en affärsverksamhet som deras ligger dock i att utveckla gröna lösningar som 

fortfarande är lönsamma. Flensborg såg en möjlighet i att ta en redan existerande produkt och 

ge den en grön profil och på så sätt utvecklades den Gröna Obligationen. Han menar att det är 

lättare att utveckla en produkt inom redan existerande ramverk, då det minskar 

utvecklingskostnaderna samtidigt som kunderna kan känna sig bekväma med produkten. 

Bankens kunder kommer mer sannolikt vilja investera i en grön produkt om det inte innebär 

att de behöver ändra riktning, vilket innebär att det viktigt med projekt som utgår från 

kärnverksamheten.  

Världsbanken var, enligt Flensborg, en självklar samarbetspartner i utvecklandet av den 

Gröna Obligationen, då de eftersökte finansieringar till sina miljöprojekt. Man har en som 

behöver finansiering, och så har man en som finansierar. Och båda två är ju kunder och det 

är naturligt att samarbeta med sina kunder för att utveckla nya saker (Widebäck-West). Vad 

samarbetet med Världsbanken framförallt handlar om är expertis kring miljöfrågor, där SEB 

inte själva har mandat att bestämma. Even if we had the capacity to do it – it is not the role of 

a bank. So we will never – you will never – give us the credibility to do it (Flensborg). Därför 

anser Flensborg att samarbetet är viktigt för att SEB ska kunna fokusera på att utveckla 

lösningar som är lämpliga för en bank att arbeta med, medan Världsbanken bidrar med sin 

expertis gällande de specifika projekten. 

Samtidigt som mer konkreta projekt utvecklas som ovan beskrivet ute i verksamheterna, 

menar Widebäck-West att det är viktigt att arbeta med att lägga en hållbarhetsgrund för alla 

aktiviteter inom SEB. Hon menar, förutom att de då bättre kontrollerar potentiella risker, att 
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det är viktigt för att visa sig konsistent i sin hållbarhetsstrategi.  När företag får 

uppmärksamhet vad gäller de konkreta produkterna, så måste den övriga verksamheten tåla 

en granskning för att leva upp till förväntningarna. Widebäck-West hoppas att 

hållbarhetsaspekten i framtiden ska vara en såpass självklar del av den dagliga verksamheten, 

att hennes tjänst som hållbarhetschef inte längre behövs.  

4. 3 DEL III.  HUR KOMMUNICERAR SEB SITT HÅLLBARHETSARBETE? 

4. 3. 1. KOMMUNIKATION - AKTION 

Widebäck-West förklarar att SEB kommunicerar sina olika hållbarhetsåtgärder på olika sätt 

och i olika hög grad. Gröna Obligationer är en konkret produkt och det är något som 

Flensborg gärna pratar mycket om, menar hon. När det handlar om hållbarhet i allmänhet och 

hur detta integreras det i den dagliga verksamheten, handlar det mycket om att vara hel och 

ren. Det är viktigt för SEB att de agerar och inte bara pratar om vad de ska göra. 

Kommunikationen inom detta område, om den ska vara trovärdig, behöver faktiskt vara mer 

att man agerar, att man de facto gör saker (Widebäck-West). Det är en risk för företagets 

anseende att kommunicera något som inte agerats på tillräckligt innan. Ett potentiellt problem 

som annars kan uppstå är att företag engagerar sig i olika projekt som de kommunicerar kring, 

medan de kanske egentligen inte gör något åt hållbarhetsarbetet i själva verksamheten. Det är 

ofta ett spännande och kul projekt som att kommunicera kring då det bara finns positiva saker 

att säga. Widebäck-West tror inte att detta håller i längden. Vi tror faktiskt att man måste 

jobba med den egna affärsverksamheten, sedan kan man dessutom ha ett antal mer ”positiva" 

projekt, men man ska inte ha dem för att kunna kommunicera dem, utan man ska ha dem för 

att man tror att de tillför något värde till samhället (…). Då är det igen genom att man gör 

saker, och då får det helst kommuniceras av andra, det är ju det ideala. Hon berättar även att 

det alltid finns saker som de skulle kunna göra bättre, arbetet kan komma att bli kritiserat i 

detalj och det måste de vara medvetna om. Därför gäller det att veta: Vad kommunicerar 

man? 

Även Brandimarti talar om vad banker ska kommunicera, och ser att CSR-frågan har flyttats 

till kommunikationsavdelningen på företagen, och därigenom blivit viktig ur ett 

kommunikationsperspektiv. Hon påpekar att företag inte bara kan ha en kommunikatör som 

skriver snyggt, utan det måste finnas en organisation bakom som känner ansvar för att det de 

beskriver verkligen blir gjort. Man måste ju ha resten av organisationen som uppfyller det 

här fluffiga som beskrivs.  Hon tror att företag tidigare var bra på att beskriva sitt CSR-arbete, 

medan de idag är försiktigare med att beskriva och snarare istället faktiskt gör det de säger att 

de gör. Hon ser även en trend som växlat fram och tillbaka genom åren, då bankerna valt att 

vissa år ha en separat hållbarhetsrapport, och vissa år valt att inkludera den i 
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årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten ges mer plats och uppfattas som mer betydelsefull då 

den separeras från bankens ekonomi.  

Widebäck-West talar vidare om skillnaden i att kommunicera om hållbarhetsarbete som är 

integrerat i verksamheten, jämfört med mer välgörenhetsorienterade projekt. Hon menar här 

att det är lättare att tala om ett välgörenhetsprojekt, och svårare att tala om något som de gör 

varje dag, något som de förhoppningsvis gör lite bättre varje dag. Det har ju inget 

nyhetsvärde, det är först när något blir fel som det blir ett nyhetsvärde. Även om vi vill säga 

att vi höjer vår egen ribba, så är det väldigt svårt generellt att kommunicera ut. Ett sätt som 

SEB arbetar med detta är genom att de ställer frågor till sina företagskunder: Vad har de för 

utmaningar? Hur påverkar nya skatter på koldioxid deras affärer? Har de koll på sin 

leverantörskedja? Genom att ställa dessa frågor kan de påverka kundernas medvetenhet i 

hållbarhetsfrågor och därigenom visa SEB:s praktiska arbete med hållbarhetsfrågor.  

4. 3. 2. KOMMUNIKATIONSKANALER 

SEB arbetar inte aktivt för att få media att rapportera, utan de riktar snarare sin 

kommunikation mot företagskunder. Samtidigt inser Widebäck-West att vad allmänheten 

anser är viktigt: en finanschef på ett företag är ju samtidigt en privatperson som påverkas av 

influenser utanför arbetet. De arbetar snarare med hållbarhetsrapporter och med att få 

branschinsatta att förstå vad det är SEB gör i sitt hållbarhetsarbete. Det är även viktigt att de 

anställda vet om hur SEB arbetar med hållbarhet, vilket de kommunicerar via 

hållbarhetsrapporten, intranätet och genom workshops, och de har även tagit fram en folder 

som är en förkortad version av hållbarhetsrapporten. Hon berättar att det är svårt att mäta om 

sättet SEB kommunicerar på har förändrat deras anseende märkbart. Det är helheten av 

hållbarhetsarbetet som är det viktiga, inte bara hur de kommunicerar det. För de flesta är en 

bank något marginellt, det är inte det du fokuserar dina tankar på. De flesta känner inte till 

och vill inte känna till, därför gäller det att hitta - Vad tar man till sig för information? 

Widebäck-West berättar om hur kommunikationen skiljer sig mellan de olika storbankerna: 

Nordea fokuserar mycket på fonder då de kommunicerar, Swedbank kommunicerar mycket 

om sitt arbete med att hjälpa ungdomar att komma in i arbetslivet. Både Swedbank och 

Nordea har en tydlig frontfigur som syns i media när det kommer till hållbarhetsfrågor. 

Widebäck-West anser inte att SEB har någon lika tydlig profil som de kommunicerar.  

4. 3. 3. ATT KOMMUNICERA OM SPECIFIKA PRODUKTER MED ANSVARSPROFIL 

Gällande Gröna Obligationer får vi av Flensborg veta att de snabbt blev kända inom 

branschen, till exempel hos pensionsförvaltarna, när produkten lanserades 2008. De fokuserar 

inte på den bredare publiken utan de bryr sig mer om kommunikation som påverkar deras 
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affärer, dvs. medier som riktar sig till aktörer inom finansbranschen. Flensborg anser att det 

inte är hans jobb att stärka SEB:s förtroende bland allmänheten. Samtidigt berättar Samantha 

Sutcliffe att allmänheten kan ta del av pressmeddelanden som de släpper om Gröna 

Obligationer. Hos privatpersoner fick SEB ett mycket större genomslag då de genom 

reklamkampanjer marknadsförde miljöbillån, ett lån som erbjuds till förmånligare ränta för 

miljöbilar. Det är lättare att kommunicera sådant som många berörs av. Det skulle vara för 

dyrt att annonsera om Gröna Obligationer då informationen sprids mer effektivt till de 

potentiella köparna via andra kanaler. Den främsta kanalen för Gröna Obligationer är genom 

Flensborgs och andra medarbetares nätverkande. (Widebäck-West.) Flensborg pratar mycket 

om hur de med de Gröna Obligationerna når ut till många nya kunder, som de tidigare 

sannolikt inte hade nått ut till. Genom att erbjuda denna nya produkt, som enligt honom blir 

mer och mer rätt i tiden, kan de tillfredsställa behov på ett nytt sätt och hitta nya 

affärsmöjligheter. 

4. 4. SEKUNDÄRA KÄLLOR 

4. 4. 1. SEB & DE ANDRA STORBANKERNA 

De fyra storbankerna, SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea, ger ut 

hållbarhetsrapporter en gång om året, där de rapporterar om sina respektive CSR-åtgärder. 

(sebgroup; handelsbanken; swedbank; nordea, 2012) Genom att titta på SEB:s årsrapporter 

från år 1996 fram till år 2012 har vi kunnat se utvecklingen av begreppet som sådant, och 

även kunnat se hur mycket uppmärksamhet begreppet ges. Före år 2001 nämndes inte arbetet, 

mer än som företagets miljöarbete eller miljöpolicy. Från 2001 till 2008 används rubrikerna 

SEB i samhället och SEB och Omvärlden. 2008 använder de sig av begreppet Corporate 

Responsibility för att 2009 säga Corporate Sustainability. Från och med 2010 använder de sig 

konsekvent av begreppet Hållbarhet. Det kan också konstateras att miljöfrågan är den 

ansvarsfråga som sträcker sig längst tillbaka i tiden, då SEB redan 1995 antog en miljöpolicy, 

som de nämner i sin årsrapport från 1996. Följande skriver SEB i sin årsrapport från år 2000, 

gällande sin miljöpolicy: Den finansiella sektorn har inte särskilt stort direkt inflytande på 

miljön jämfört med många andra branscher. Naturligtvis är miljöfrågor ändå av stor 

betydelse för SEB-koncernen, som under många år verkat för förbättrad miljövård – såväl i 

den egna verksamheten som i kontakten med kunder och leverantörer. Enligt den miljöpolicy 

som antogs i SEB i slutet av 1995 skall koncernen bland annat: bedriva en successiv 

miljöanpassning av verksamheten hålla miljökunskaperna hos alla anställda på en nivå som 

krävs för ett konstruktivt miljöarbete, samt ta hänsyn till miljön i samband med krediter och 

vid utformning av produkter och tjänster (SEB, 2000). 
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4. 4. 2. STYRNING & RAPPORTERING 

Den verkställande ledningen fattar beslut om SEB:s hållbarhetsstrategi, där koncernens 

kommunikationschef är huvudansvarig för hållbarhetsfrågor. SEB:s styrelse antar 

hållbarhetspolicyn.  En underkommitté till verkställande ledningen, hållbarhetskommittén, 

har ansvar för samordning, förankring och genomförande av hållbarhetsstrategin, dess mål 

och dess aktivitetsplan. Som ordförande i denna kommitté sitter koncernens 

kommunikationschef. Sedan finns det centrala hållbarhetsteamet, som ingår i Group 

Communications. Detta team är ansvariga för genomförandet av hållbarhetsstrategin samt för 

rapportering om årliga framsteg. (SEB, 2013.) I det centrala hållbarhetsteamet sitter Cecilia 

Widebäck-West (Widebäck-West). Group Communications har det övergripande ansvaret för 

mediekontakter (Sebgroup, 2013). 

4. 4. 3. RAPPORT, KOMMUNIKATÖREN 

Hammer och Hanborg skriver i sin rapport Kommunikatören från 2013 om förtroende inom 

olika branscher. Inom finansbranschen såg resultaten i förtroendemätningen ut som följande:  

1. Handelsbanken (31 %) 

2. SEB (15 %) 

3. Swedbank (14 %) 

4. Avanza (5 %) 

Faktorer som ligger bakom bedömandet är pålitlighet, noggrannhet, bra resultat, långsiktigt 

tänkande, ansvarstagande och bra kundbemötande. (Hammer & Hanborg, 2013.)	  

	  

5. LEGITIMITET GENOM CSR PÅ SEB - ANALYS 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av analysmodellen (figur 4), 

som utvecklats utifrån den tidigare presenterade teoretiska referensramen i syfte att besvara 

studiens tre huvudfrågor.  

Syftet med denna studie är som tidigare beskrivet att undersöka hur SEB uppnår legitimitet 

gentemot intressenter genom att arbeta med hållbarhetsfrågor. Analysavsnittet kommer 

således att söka (I) förstå varför SEB arbetar med hållbarhetsfrågor, genom att undersöka 

huruvida CSR är en institutionaliserad norm inom banksektorn. Därefter kommer frågan om 

(II) hur SEB anpassar hållbarhet till sin specifika verksamhet att undersökas. Slutligen 
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kommer vi (III) söka förstå hur SEB väljer att arbeta med kommunikation för att uppnå 

legitimitet.  

Fråga (II) och (III) analyseras i relation till varandra för att ge läsaren en större förståelse för 

hur dessa tillsammans skapar legitimitet. SEB och den svenska banksektorn undersöks utifrån 

analysmodellen, som konstruerats utifrån studiens presenterade teorier, för att förankra dessa i 

ett verkligt sammanhang. Figuren kan även kopplas tillbaka till den tidigare 

operationaliseringstabellen, där de teoretiska begreppen tolkats utifrån det empiriska 

materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 1. VARFÖR ARBETAR SEB MED HÅLLBARHETSFRÅGOR?  

5. 1. 1. BÖRJAR CSR BLI EN INSTITUTIONALISERAD NORM INOM DEN SVENSKA 

BANKSEKTORN?  

Liksom Campbell (2007) beskriver, förändras hela tiden synen på CSR och på legitimitet 

tillsammans med nya trender och påtryckningar, något som Agneta Brandimarti bekräftar 

under intervjun den 16:e maj. Hon talar då om hur förståelsen ökade för CSR-frågor i 

samband med enkätundersökningarna som gjordes runt 2003. Göthberg (2011) förklarar 

fördelarna med att aktivt arbeta med CSR, dock ser hon inte att frågorna har 

institutionaliserats i samma utsträckning inom finansbranschen som i andra branscher. Det 

beror på att finanssektorn länge har setts mer som ett offer för miljöpåverkan och därför har 

Figur 4: Analysmodell – legitimitet 
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hållbarhetsfrågor inte institutionaliserats på samma sätt som inom produktionsbranscher 

(Ibid). Något som talar emot detta är att vi via årsrapporter har kunnat se att SEB redan 1995 

började arbeta fram en miljöpolicy, innan de började uppmärksamma sociala 

samhällsåtgärder.  Brandimarti ser att mycket har hänt de senaste fem åren och CSR-frågan 

har växt och mognat och idag ses det som en självklarhet att besvara alla sorters frågor om 

hållbarhet.  Det är enligt henne ett måste för bankerna att arbeta med CSR-frågor. 

Brandimartis uttalande motsäger Göthbergs (2011) resultat, och även Widebäck-West 

påpekar att integration av hållbarhetsfrågor är nödvändiga för bankens långsiktiga 

överlevnad. Widebäck-West ser det även som en viktig del i att vinna förtroende från 

omvärlden, något som enligt Brandimarti är viktigt för just banker då de är, som hon säger, i 

en trovärdighetsbransch.  

Campbell (2007) påstår att organisationer som är under stark statlig kontroll och bevakning, 

eller verkar i en bransch där självreglering eller yttre påtryckningar är vanligt, med större 

sannolikhet kommer att arbeta med CSR-frågor. Brandimarti förklarar att Finansbranschen 

lever i en “annan regleringsvärld”. Detta kan tolkas som att banken är under stark statlig 

kontroll, vilket också indikerar att påtryckningar gällande CSR är vanliga inom branschen. 

Därför är det viktigt att SEB svarar på dessa förväntningar, såväl legala som normativa, för att 

uppnå legitimitet. Genom att tillämpa Scotts (2008) nyare institutionella teori på CSR-frågor 

inom banksektorn, kan CSR i första hand placeras under normativa element, då företagen 

känner sig moraliskt skyldiga att agera på dessa frågor. Ju mer det blir en självklarhet att 

arbeta med dessa frågor, desto mer kommer de att förflyttas mot att bli kulturell-kognitiva 

element, där företaget inte ser något alternativ till att arbeta med dessa frågor. Samtidigt 

lägger SEB mycket fokus på att också arbeta med dessa frågor för att skapa ekonomiska 

möjligheter. Detta är en aspekt som delvis hamnar utanför dessa element, trots att åtgärderna 

bidrar till legitimitetsskapandet. Att skapa ekonomiska möjligheter kan också bidra till 

effektivitet ur ett produktivitetsperspektiv då företaget erbjuder nya produkter till nya och 

befintliga kunder. Ekonomiska möjligheter kan därför inte bara förklaras ur ett 

legitimitetsperspektiv, utan även ur ett effektivitets- och produktivitetsperspektiv. Genom att 

utnyttja dessa möjligheter kan SEB undvika frikoppling, något som Meyer och Rowan (1977) 

hävdar är en lösning för att vara både legitim och effektiv på samma gång. Även Bhattacharya 

et al. (2011) menar att det är viktigt att inte låta CSR-åtgärder, som i första hand är legitima i 

sin natur, överskugga kärnverksamheten, som i första hand ska vara effektiv.  

5. 1. 2. INSTITUTIONELLA NORMER – SEB:S PERSPEKTIV 

Widebäck-West tror att CSR-arbetet har stor påverkan på SEB:s image och de använder sig 

bland annat av anseendemätningar för att se vad intressenter förväntar sig av dem. De har 



	   28	  

kunnat se att bland annat kunder, anställda och politiker förväntar sig att de ska arbeta med 

hållbarhet på olika sätt. I en förtroendemätning från 2013 av Hammer och Hanborg 

konstateras också att ansvarstagande är en del av förtroendeskapandet, dock ingick även 

andra faktorer i mätningen. SEB hamnade tvåa efter Handelsbanken i denna mätning. 

Brandimarti lyfter fram anställda som en viktig faktor till varför banker måste arbeta med 

CSR, särskilt den yngre generationen lägger vikt vid dessa frågor vid val av arbetsplats. Detta 

tyder på att arbetsplatsens image är viktig inom banksektorn, och Widebäck-West påstår att 

CSR en viktig del av SEBs image. Meyer och Rowan (1977) talar om institutionella regler 

som indikationer på vad som uppfattas som legitimt, något som har betydelse för 

organisationers överlevnad. Att Widebäck-West inte ser en långsiktig överlevnad för SEB 

utan att de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor kan tyda på att hållbarhetsfrågor, eller CSR, kan 

vara en institutionaliserad norm inom bankväsendet. Widebäck-West menar att detta beror på 

att företaget vill kontrollera risker, skapa nya möjligheter, och förbättra företagets image, 

något som skulle kunna gälla flera banker då de befinner sig i samma bransch med samma 

förutsättningar. Författarna behandlar även isomorfism och konsten att anpassa sig till de 

förväntningar som finns på organisationen (Ibid). Brandimarti förklarar att de största 

bankerna arbetar med CSR. Hon ser en trend där olika banker arbetar med CSR på liknande 

sätt, och även om vissa banker var snabbare på att anpassa sig till normerna från början så ser 

hon ingen större skillnad på deras arbete idag. Ingen är bäst i klassen, som hon säger. 

Brandimarti berättar även om hur Skandiabanken startade upp ett samarbete med 

organisationen Ecpat, där de andra bankerna hakade på och startade upp liknande samarbeten 

med utomstående organisationer. Detta tyder på att isomorfism förekommer gällande CSR-

frågan inom banksektorn.  

5. 2. HUR ARBETAR SEB MED HÅLLBARHETSFRÅGOR – OCH HUR 

KOMMUNICERAS DE? 

Enligt svensk kvalitetsindex senaste mätning är image en allt viktigare aspekt för 

kundnöjdhet, för såväl privata kunder som företagskunder. Vad som påverkar ett företags 

image skiljer sig beroende på bransch, men Widebäck-West anser att ansvarsarbete är en del i 

att stärka SEB:s förtroendekapital. Detta avsnitt tar utgångspunkt i ovanstående diskussion, 

där det konstateras att banker primärt arbetar med hållbarhetsfrågor för att skydda sitt 

varumärke och därigenom uppnå legitimitet. Frågan här blir således hur just SEB ska arbeta 

med hållbarhetsfrågor för att bygga förtroende, och i vilken utsträckning de ska kommunicera 

om arbetet. Utan kommunikation får diverse intressenter inte veta om SEB:s 

hållbarhetsarbete, och kan då inte skapa sig en uppfattning om hur detta påverkar deras 

förtroendebild. Det är, som tidigare nämnts, hur kunder och andra intressenter uppfattar 
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företaget som avgör vilket förtroende de känner för SEB och därigenom avgörs bankens 

legitimitet. ”The Self Promotor’s Paradox” talar om vikten av att inte överkommunicera, då 

företag genom att göra det riskerar att i större utsträckning bli granskade och därmed bli 

ifrågasatta inom områden såsom CSR och hållbarhet.  

5. 2. 1. ATT DEFINIERA CSR 

”Translation Theory” är en förlängning av den institutionella teorin och talar om hur företag 

översätter normer för att passa den enskilda verksamheten. Vad gäller CSR blir detta särskilt 

viktigt då företag måste anpassa CSR-arbetet så att det blir meningsfullt för den enskilda 

verksamheten. Varje organisation kommer att ha en egen tolkning om vad begreppet CSR 

betyder och hur arbetet omkring det bör se ut. Frågorna har länge funnits med i SEB:s 

årsrapporter, och vad som går att spåra längst tillbaka i tiden är deras miljöpolicy. Detta 

stämmer överens med vad Brandimarti sade om att miljö är en fråga som banker gärna tar sig 

an och en fråga som många började arbeta med tidigt. Från år 2001 använder SEB specifika 

uttryck för att beskriva sitt CSR-arbete i deras årsrapport. Begreppen skiljer sig, och 2008 

börjar de ge CSR-frågorna samlingsnamnet Corporate Responsbility, för att 2009 använda 

begreppet Corporate Sustainability. Från och med 2011 används begreppet hållbarhet.  Detta 

tyder på att banken, liksom både Brandimarti och Widebäck-West påstår, går ifrån begreppet 

CSR för att hitta nyare, mer anpassningsbara begrepp. Hållbarhet, som SEB idag väljer att 

kalla sitt CSR-arbete, handlar enligt dem om att säkra en långsiktig framgång. Detta gäller 

såväl ekonomiskt, som socialt och miljömässigt. De strävar efter att bidra till ett globalt 

samhälle där deras verksamhet ska tillåtas växa långsiktigt. Som beskrivet i det teoretiska 

ramverket, ska företag sträva efter att integrera hållbarhetsarbetet i kärnverksamheten, om de 

ska lyckas vara transparenta och trovärdiga, och därigenom uppnå legitimitet och stärka sitt 

varumärke. Att kalla arbetet för alternativa uttryck såsom hållbarhet är ett sätt att kunna 

anpassa CSR-arbetet till den enskilda organisationen, och frångå de förväntningar som 

begreppet CSR innebär. Det är ett sätt att ta till sig den generella idéen om CSR, och överföra 

och översätta denna till att passa det sammanhang som SEB agerar i, liksom Sahlin och 

Wedlin diskuterar i ”Translation theory”. Keys et al. (2009) och Porter och Kramer (2011) 

talar om hur man i översättningen ska sträva efter att integrera CSR-åtgärder i verksamheten i 

så hög utsträckning som möjligt. Så hur integrerat är SEB:s hållbarhetsarbete? 

5. 2. 2. VÄRDESKAPANDE FÖR SEB OCH SAMHÄLLET 

Gröna Obligationer och miljöbillån är exempel på konkreta miljöprodukter som är relativt 

lätta att kommunicera kring. Dessa projekt tar avstamp i bankens redan existerande produkter, 

och har sedan utvecklats med en grön profil. Detta sätt att utveckla nya produkter har sina 

fördelar i att de är igenkännliga, och det är således lättare för kunder att ta de till sig, och 
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förstå dess syfte och värde. Den Gröna Obligationens styrka ligger i att det sedan innan fanns 

en efterfrågan efter gröna investeringar, samtidigt som produkten var enkel för kunder att ta 

till sig då de redan var bekanta med obligationen som produkt. Detta kan jämföras med Porter 

och Kramer’s (2011) teori där de hävdar att företag måste identifiera sociala behov, i detta fall 

miljöförbättring, som kan förankras i företagets produkter, där SEB utnyttjade obligationen 

och skapade nya affärsmöjligheter för att nå ut till nya och befintliga kunder. Detta är enligt 

Porter och Kramer ett sätt att skapa långsiktigt ekonomiska lösningar som samtidigt bidrar till 

samhällets hållbarhet. Keys et al. (2009) tar upp värdet av så kallat smart partnerskap, där 

organisationer bland annat ska sträva efter att samarbeta med andra organisationer för att 

utnyttja deras kunskaper. Flensborg såg möjligheter med att samarbeta med Världsbanken, 

där Världsbanken kan utnyttja sin expertis i miljöfrågor, och SEB kan bidra med 

investeringarna. Detta samarbete är även ett exempel på vad Jamali et.al. (2011) menar med 

strategiska samarbeten, där båda organisationers kärnverksamhet utnyttjas för att skapa 

ömsesidigt värde. 

Något som också pekar på att SEB integrerar hållbarhetsarbete i sin verksamhet, är företagets 

ambition att uppmärksamma frågorna i alla beslut och aktiviteter. Detta gör de för att de vill 

visa sig konsistenta i sin hållbarhetsstrategi, för att kunna vara så pass transparenta som 

kunder önskar att SEB ska vara. Detta är också i linje med Porter och Kramer’s (2011) teori 

om att förankra verksamheter i det sociala sammanhanget: SEB vill utnyttja hållbarhetsarbete 

för att skapa sig själva en plattform i sin omgivning att växa på. Författarna talar om att skapa 

ekonomiskt värde för företaget genom att skapa långsiktig hållbarhet för omgivningen. De 

talar även om att företag, för att uppnå denna integration, inte bara behöver identifiera behov, 

utan även risker som finns inbäddade i företagets verksamhet. Detta, det vill säga att 

identifiera potentiella risker kopplade till hållbarhet, menar Widebäck- West är en viktig 

aspekt som ligger till grund för SEB:s hållbarhetsarbete.  

5. 2. 3. KOMMUNIKATIONSKANALER 

Vi har kunnat konstatera att Sveriges fyra storbanker ger ut CSR-rapporter för att informera 

om sitt CSR-arbete. Detta tyder, likt Fredriksson och Pallas (2013) påstår, att även 

kommunikationskanaler hos olika organisationer blir alltmer lika varandra, något som 

Göthberg (2011) påstår är ett verktyg för kunder att kunna uppfatta organisationers legitimitet 

i förhållande till varandra. När intressenter ges möjlighet att läsa om hållbarhetsarbetet i lika 

rapporter, är det lättare för dem att avgöra vilken bank som arbetar i linje med vad de anser är 

korrekt, och därmed kan intressenter fatta förtroende för en bank mer än någon annan. 

Widebäck-West pratade om hur kunder inte reflekterar över sin banks verksamhet mer än 

nödvändigt, och därför gäller det att göra det enkelt för kunden att skapa sig en uppfattning, 
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så att det inte kräver mycket arbete att ta in informationen. Isomorfism bland 

kommunikationskanaler, alltså att undermedvetet tillsammans bestämma hur CSR ska 

kommuniceras, är ett sätt för bankerna att gemensamt underlätta för kunderna att ta till sig 

information, samtidigt som de konkurrerar om vad de kommunicerar, då de arbetar olika med 

CSR-frågor. Det sker inte mycket direktreklam gällande någon banks CSR-produkter, trots att 

det kan anses att vissa banker har marknadsfört en tydligare profil inom ramen för CSR. 

Propagandastrategier är också ovanliga inom finanssektorn, vilket kan tänkas bero på att 

sektorn agerar inom en trovärdighetsbransch, och konsekvenserna av att visa ett gap mellan 

kommunikation och faktisk handling är för stora för företagens image.  

5. 2. 4. KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 

Widebäck-West påstår, vad gäller byggandet av en ansvarsgrund för verksamheten, att de 

ännu inte är i mål. Detta kan vara en viktig anledning till att de väljer att vara försiktiga i sin 

kommunikation, för att inte bli alltför ifrågasatta av omgivningen, däribland intressenter 

såsom staten, självständiga organisationer, allmänheten och kunder. SEB väljer därför att ha 

en strategi att agera först och eventuellt tala sen. Detta kan, enligt ”The Self Promotor’s 

Paradox” tyda på att de vill värna om sin legitimitet. Flensborg och Sutcliffe menar att den 

kommunikation de utövar kring Gröna Obligationer, gör de för att få kunder och göra affärer. 

Det ligger inte i deras intresse att kommunicera om Gröna Obligationer i syfte att bygga en 

legitim image kring SEB:s varumärke. Widebäck-West, menar samtidigt att fastän dessa mer 

konkreta projekt är enklare att kommunicera kring, så måste de välja sin publik. Gröna 

Obligationer ska kommuniceras till personer inom branschen som kan vara intresserade av att 

investera i produkten, medan deras tjänst miljöbillån kommunicerades mer kampanjartat mot 

allmänheten. Vad som är viktigt i detta hänseende, är att inte kommunicera om konkreta 

projekt och samtidigt agera mindre ansvarfullt i andra delar av verksamheten. Det är enligt 

Browne och Nuttall (2013) ett riskfyllt tillvägagångssätt för att dölja oansvarigt agerande för 

att skapa sig en uppfattad legitimitet. En sådan strategi skulle inte gynna företaget på sikt, då 

kravet på öppenhet ökar och sannolikheten att företaget kommer att granskas i dessa frågor är 

stor. Istället är det viktigt att företaget lägger fokus på att vara vad Widebäck-West kallar för 

hel och ren. Att kommunicera med försiktighet, det vill säga att inte på ett kampanjartat vis 

informera om hållbarhetsarbetet, kan dock vara ogynnsamt då intressenter inte får reda på vad 

som görs inom hållbarhetsområdet. De ges då inte chansen att skapa sig en uppfattning om 

företagets legitimitet, något som påverkar bankens förtroende och image, och framförallt dess 

kundnöjdhet, då image blir en allt större del av kunders nöjdhet enligt bland andra svenskt 

kvalitetsindex.  
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Samtidigt som företaget lägger mycket fokus på att agera istället för att kommunicera, är det 

av intresse att veta att hållbarhetsteamet rapporterar till Group Communications, enheten som 

är ansvariga för mediekontakter. Inom koncernledningen är det informationschefen som 

ansvarar för dessa frågor. Detta tyder på att banken ändå ser arbetet som en informations- och 

kommunikationsfråga, och oavsett om de väljer en strategi där de kommunicerar eller inte 

kommunicerar, så har det påverkan på SEB:s förtroende och legitimitet.  

Widebäck-West ser svårigheter med att kommunicera SEB:s dagliga integration av 

hållbarhetsaspekter, det vill säga det arbete som ska leda till att verksamheten är vad hon 

kallar hel och ren. Samtidigt som företag måste nå ut med sitt hållbarhetsarbete för att ge 

intressenter möjligheten att få en uppfattning om deras legitimitet i dessa frågor, så saknar 

detta dagliga arbete nyhetsvärde. Som Göthberg påstår så är det hur intressenter uppfattar ett 

företags legitimitet som är avgörande i slutändan. Samtidigt anser hållbarhetschefen att de 

inte nått hela vägen med detta arbete, vilket också kan vara en anledning till att detta inte 

uppmärksammas. Så länge förbättringar finns kvar att göra vad gäller hållbarhetsarbetet, så 

bör banken vara försiktig i sin kommunikation då deras förtroende är sårbart. Denna aspekt 

försvåras ytterligare av att trenderna inom CSR hela tiden förändras, och förbättringar och 

förändringar kommer alltid att ske i frågan. Så när uppnår de legitimitet genom sitt 

hållbarhetsarbete? Widebäck-West menar att hennes mål med att integrera hållbarhet i den 

dagliga verksamheten ska bli en sådan självklarhet att hennes tjänst som hållbarhetschef i 

framtiden kommer att vara överflödig. Vi anser, att med nya trender och skiftande 

påtryckningar vad gäller förväntningar i hållbarhetsfrågor, kommer detta att vara ett ständigt 

pågående arbete för SEB. Därmed kommer SEB:s kommunikation om hållbarhetsfrågor alltid 

att ske med försiktighet, för att undvika granskningar eftersom växlande trender får som 

konsekvens att de aldrig blir klara. Likaså kommer avvägningen mellan att kommunicera och 

inte kommunicera vara en konstant balansgång.  
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6. LEGITIMITET GENOM CSR PÅ SEB - SLUTDISKUSSION 
Frågan om CSR har institutionaliserats inom finanssektorn väcker funderingar om hur 

banker, genom att arbeta med CSR, uppnår legitimitet bland intressenter. I följande avsnitt 

sammanfattas de slutsatser som kan dras utifrån studiens analys.  

6. 1. VARFÖR ARBETAR SEB MED HÅLLBARHETSFRÅGOR?  

– BÖRJAR CSR BLI EN INSTITUTIONALISERAD NORM INOM DEN SVENSKA BANKSEKTORN?  

Två år efter att Göthberg publicerat sin studie, kan vi se nya tendenser vad gäller CSR inom 

banksektorn. Agneta Brandimarti på Svenska Bankföreningen ser att allt fler banker är öppna 

för att diskutera ansvarsfrågor, och de flesta bankerna, men framförallt de fyra storbankerna, 

ser det som ett måste. Frågan har mognat, och får ökande uppmärksamhet inom branschen. 

Cecilia Widebäck-West, ger tre huvudsakliga anledningar till att SEB arbetar med 

ansvarsfrågor, alla i syfte att säkerställa en långvarig överlevnad: minimera risker, öppna för 

nya möjligheter, och att skapa förtroende för företaget och stärka imagen. Det sistnämnda kan 

vi se är särskilt viktigt för företagets legitimitet. Brandimarti talar om hur banker idag arbetar 

på ett likartat vis med CSR-frågor, vilket tyder på isomorfism inom området. Bland annat 

arbetar alla storbanker med miljöfrågor. Vi kan därför dra slutsatsen att det, i motsats till vad 

Göthberg kommer fram till i sin studie, finns tendenser till att CSR börjar bli en 

institutionaliserad norm inom banksektorn.  

6. 2.  HUR ARBETAR SEB MED HÅLLBARHETSFRÅGOR – OCH HUR 

KOMMUNICERAS DE? 

SEB väljer att kalla sitt CSR-arbete för hållbarhet, och vill då syfta till att bygga en stabil, 

långsiktig plattform för företaget att växa på. Detta gäller såväl ekonomiskt, som socialt och 

miljömässigt. Liksom trenderna inom CSR har förändrats, har även uttrycken för att benämna 

frågorna förändrats. Idag har SEB lyckats finna ett begrepp som är anpassat till deras 

verksamhet, och som speglar deras vision om långsiktig hållbarhet. 

Vi har kunnat se att SEB strävar efter att integrera sitt CSR-arbete i verksamheten, istället för 

att ägna sig åt filantropiska projekt. Företaget uppmuntrar hållbarhetsarbete ute i 

verksamheten, för att produkter ska utvecklas utifrån lokala behov. Att dessa produkter tar 

avstamp i den befintliga verksamheten har sina fördelar i att kunderna känner sig bekanta med 

dem sen innan, och kan därmed lättare ta till sig produkten. Sådana produkter öppnar 

möjligheter för företaget att skapa långsiktigt ekonomiskt värde genom nya affärsmöjligheter, 

samtidigt som de skapar värde för samhället. Gröna Obligationer är ett exempel på hur SEB 
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arbetar med detta, det vill säga att de utvecklat en grön produkt som har sitt ursprung i 

bankens redan befintliga produkter.  

Vad företaget dock tycker är än viktigare, är deras arbete att implementera en 

hållbarhetsgrund till alla beslut och aktiviteter i hela verksamheten. Detta kan vi se är ett 

försök att undvika frikoppling, för att inte riskera inkonsistens i hållbarhetsstrategin. 

Utmaningen ligger i att hela tiden skapa ekonomiskt värde för företaget, och samtidigt möta 

förväntningar och skapa nytta för samhället. Partnerskap kan vara ett bra sätt att uppnå detta 

delade värdeskapande. SEB:s samarbete med Världsbanken är ett exempel på ett strategiskt 

samarbete där båda organisationers kärnverksamheter utnyttjas. 

SEB:s förtroende är särskilt sårbart då de agerar i en trovärdighetsbransch. Detta innebär att 

förlorat förtroende kan få stora konsekvenser för företaget. “The Self Promotor’s Paradox” 

talar om att företag inte bör överkommunicera sitt CSR-arbete, för att de då riskerar att få 

granskares ögon på sig som kan kritisera andra delar i verksamheten som är mindre 

ansvarsfulla. SEB måste alltså vara försiktiga i sin kommunikation, och istället alltid se till att 

agera först (Widebäck-West). De vill tåla granskningar, och därför väljer de, såsom ovan 

nämnt, att implementera hållbarhetsaspekten i alla delar av verksamheten. Ytterligare en 

anledning till att de ska vara försiktiga i sin allmänna kommunikation, är att de anser att de 

inte är i mål med sitt hållbarhetsarbete, och därför är verksamheten inte redo för en eventuell 

granskning. Övergripande kommunicerar SEB om sitt hållbarhetsarbete främst genom 

hållbarhetsrapporter, något som de andra storbankerna också gör. Isomorfism i 

kommunikationskanaler underlättar för intressenter att jämföra bankernas CSR- arbete för att 

skapa sig en uppfattning om deras legitimitet. SEB anser att det är lättare att kommunicera om 

deras mer specifika produkter, såsom de Gröna Obligationerna, men riktar kommunikationen 

mot den publik till vilken produkten vänder sig.  

Slutligen kan vi alltså konstatera att SEB är försiktiga i sin kommunikation för att värna om 

sin legitimitet. Widebäck-Wests önskan om att hållbarhetsfrågan ska bli en sådan självklarhet 

att hennes tjänst inte ska behövas i framtiden är något vi tror försvåras av att trenderna inom 

CSR ständigt förändras, vilket betyder att de aldrig kan bli klara i sökandet av legitimitet. Vi 

har även noterat att hållbarhetsteamet rapporterar till Group Communications, och att det 

inom koncernledningen är informationschefen som är ansvarig för frågorna. Det tyder på att 

hållbarhet trots allt är en viktig kommunikations- och informationsfråga för företaget, oavsett 

om det handlar om att kommunicera eller att aktivt inte kommunicera hållbarhetsarbetet. 

Liksom Josefin Jakobsson i krönikan i SvD Näringsliv den 13 maj 2013 säger, visar denna 

studie att ren reklam av hållbarhetsarbete inte är en gynnsam strategi för att uppnå legitimitet 

inom en trovärdighetsbransch.   
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6. 3. SAMMANFATTANDE FIGUR – LEGITIMITET GENOM HÅLLBARHET PÅ SEB 

Figur 5 ger en sammanfattande bild av studiens analys. Steg (I) visar hur institutionella 

normer påverkar SEB att arbeta med CSR-frågor. Steg (II) visar hur banken översätter dessa 

normer till att passa sin verksamhet. SEB strävar efter att integrera ansvarsfrågorna i 

kärnverksamheten, såväl i den dagliga verksamheten som i konkreta produkter som ska ha en 

koppling till bankens aktiviteter. Som kommunikationsstrategi (III) väljer SEB att 

kommunicera försiktigt om sitt hållbarhetsarbete, och strävar efter att tåla granskningar vad 

gäller hållbarhetsaspekter i den dagliga verksamheten, och att kommunicera till specifika 

målgrupper vad gäller produkter med ansvarsprofil.  

 

 

6. 4. SAMMANFATTNING AV SLUTDISKUSSION 

Trots att banken väljer att vara försiktig i sin kommunikation, är det viktigt att komma ihåg 

att det är genom kommunikationen som intressenter får möjligheten att skapa sig en 

uppfattning om företagets legitimitet. Detta syns inte minst genom att företagets 

informationschef är ansvarig för hållbarhetsteamet. SEB, som måste värna om sitt förtroende, 

måste agera först och sedan eventuellt kommunicera. Denna balans måste stå i relation till hur 

företaget faktiskt agerar i frågorna, och först när de har integrerat arbetet, kan de tåla 

granskningar och då kommunicera mer kring frågorna. Tills dess, finns en risk att de skadar 

Figur 5: Sammanfattande figur – SEB legitimitet 
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sin legitimitet om de kommunicerar för mycket. Samtidigt kan de inte undvika att arbeta med 

dessa frågor då externa och interna aktörer förväntar sig det av dem. Då begreppet är 

svårdefinierat och får en unik betydelse för varje organisationen, blir normen desto mer 

svåröversatt i sitt syfte att uppnå legitimitet. De tre huvudfrågorna, huruvida CSR är en 

institutionaliserad norm, hur företag översätter normen, och hur CSR-frågorna ska 

kommuniceras, måste i slutändan ses som en gemensam process i sökandet efter legitimitet.  

6. 5. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING   

Då denna studie visar tendenser till att CSR, sedan Göthbergs studie från 2011, börjat bli en 

institutionaliserad norm inom den svenska banksektorn, uppmuntras fortsatt forskning inom 

området. Denna studie fokuserar endast på ett fall, SEB, och slutsatserna kan därför inte 

generaliseras, vilket skapar ett intresse att utöka undersökningen till att se på flera bankers 

CSR-arbete. En sådan studie skulle även gynnas av en mer omfattande intern undersökning, 

för att se graden av integration av CSR-frågor inom olika funktioner av verksamheten. Även 

trenderna gällande hur företagen väljer att kommunicera CSR förändras ständigt, vilket 

väcker ett intresse för hur lyckad och mindre lyckad CSR-kommunikation kan jämföras 

mellan olika företag eller branscher.  
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9. BILAGOR 

9. 1.  TYDLIGGÖRANDE AV CENTRALA BEGREPP 

• CSR, eller Corporate Social Responsibility, refererar till den ovan presenterade 

definitionen: Frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar 

frågor om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter. (Svenskt 

Näringsliv, 2006) 

• Hållbarhetsarbete, refererar mer specifikt till SEB:s CSR-arbete, och innefattar de 

åtgärder som banken själva väljer att inkludera inom begreppet. 

• Ansvarsarbete används i syfte att referera till åtgärder som görs för samhällsnyttan, 

och är ett samlingsnamn för de specifika aktiviteter som genomförs. Uttrycket kan 

således användas för både CSR-arbete och för SEB:s hållbarhetsarbete.   

• Finanssektorn används som begrepp när referens görs till Göthbergs undersökning. 

Begreppet inkluderar försäkringsbolag, kreditmarknaden, banker, fonder, 

investeringar och valutamarknaden (Göthberg, 2011: 6, paper 3).  

• Banksektorn refererar till denna studies undersökning, och inkluderar banker i 

Sverige, med fokus på Sveriges fyra storbanker: SEB; Handelsbanken, Nordea, 

Swedbank. 

• Legitimitet: A generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 

values, beliefs and definitions. (Suchman 1995: 574) 
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9. 2. INTERVJUGUIDE FLENSBORG, SUTCLIFFE 

Intervju 7 maj 2013, 11.00, Christopher Flensborg and Samantha Sutcliffe  

• What are your positions at SEB? 

SEB & Sustainability 

• Why is it important for SEB to work with sustainability issues? 

• Are there external pressures encouraging SEB to work with sustainability issues?  

o If yes: Which ones?  

o Why is it important to answer to these pressures?  

• Are there internal encouragements to work with sustainability issues? 

o From where within the organization do these pressures come?  

• All companies tackle sustainability issues differently. How can SEB work with 

sustainability issues? 

The Green Bond 

• Why did you develop Green Bonds? 

• Who invests in Green Bonds?  

• What projects are financed by Green Bonds?  

• Which stakeholders are/might be interested in SEB offering Green Bonds? 

• What were/are the needs underlying the development of Green Bonds? 

• How does SEB benefit from offering Green Bonds? 

• Why are Green Bonds a good solution to sustainability issues?  

• Does the Green Bond reflect SEB’s business activities?  

o How? 

• Is the offering integrated in the company business? 

o Would you consider it to be detached from other activities?  

• Which departments at SEB are directly/indirectly involved with Green Bonds? 

• Why did you choose to cooperate with the World Bank in the development of Green 

Bonds?  

• What are the benefits of the cooperation?  

• Would you consider the cooperation to be successful?  

• What are the challenges in the cooperation? ¨ 

• Have you had to compromise much in order to meet the requirements/wishes of the 

Worldbank in this specific issue? 

• How successful would you consider Green Bonds to be as a sustainability project? 

o Why?  
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• What message does SEB want to convey by offering Green Bonds?  

• How does SEB communicate about Green Bonds?  

• Has third parties reported much about Green Bonds? Which ones?  

• In a positive/negative way?  

• How should SEB communicate around Green Bonds?   

• How does Green Bonds reflect upon SEB:s image?  

• How does it contribute to SEB: s brand reputation?   
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9. 3. INTERVJUGUIDE WIDEBÄCK-WEST 

Intervju 7 maj 2013, 16.30, Cecilia Widebäck-West 

 

• Vilka är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden?  

 

• Vi har, efter vår telefonintervju med dig, förstått att ni inte använder er av begreppet 

CSR; varför inte?  

• CSR/Hållbarhet har olika betydelse för olika företag. Hur tolkar SEB begreppet 

CSR/Hållbarhet?  

• Varför väljer ni att använda er av begreppet hållbarhet istället för CSR? 

• Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor?  

• Varför arbetar ni med Hållbarhetsfrågor? 

• Hur väljer ni vilka ändamål ni arbetar med inom hållbarhetsområdet?  

• Varför har SEB valt att arbeta med miljöfrågor?  

• Vilka skulle konsekvenserna bli om SEB inte arbetade med hållbarhetsfrågor?  

• Finns det yttre krav eller påtryckningar på att SEB ska arbeta med hållbarhetsfrågor? 

• Vilka externa aktörer har intresse av att SEB arbetar med 

hållbarhetsfrågor/miljöfrågor?  

• Vilka interna anledningar finns för SEB att arbeta med hållbarhetsfrågor?  

• Har ni statistik på hur viktigt kunder tycker att hållbarhetsarbetet är i deras val av 

bank?  

 

• Anpassar ni hållbarhetsprodukter till er verksamhet? 

o Hur? 

• Varför började ni arbeta med Gröna Obligationer? 

• Varför samarbetar ni med andra organisationer kring hållbarhetsfrågor?  

• Varför valde ni att samarbeta med just Världsbanken kring Gröna Obligationer?  

• Hur fungerar samarbetet?  

 

• När vi talades vid på telefon sade ni att ni ”agerar först – talar sen” – kan du utveckla 

detta? 

o Varför väljer ni att göra så?  

Kommunikation 

• Hur kommunicerar ni om ert hållbarhetsarbete? 

• Hur kommunicerar ni om Gröna Obligationer? 
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• Hur viktigt anser ni att det är att kommunicera om ert hållbarhetsarbete med Gröna 

Obligationer?  

• Varför kommunicerar ni/kommunicerar ni inte ert hållbarhetsarbete? 

•  Vad vill ni uppnå genom era kommunikationsstrategier?  

• Vem/vilka vill ni ska veta om att ni arbetar med Gröna Obligationer?  

•  Hur ser SEB på transparens?  

• Vilka kommunikationskanaler använder ni er av?  

• Har det rapporterats om Gröna Obligationer av tredje part? (Av vem? Hur?) 

• Hur upplever ni att ert anseende påverkas av er kommunikationsstrategi? (att 

kommunicera/inte kommunicera?)  
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9. 4. INTERVJUGUIDE BRANDIMARTI 

Intervju 16:e maj, 2013, 12.30, Agneta Brandimarti. 

 

• Vilka är dina arbetsuppgifter/ ansvarsområden? 

• Hur länge har du arbetat inom Svenska Banksektorn? 

 

• Vilka svenska banker inkluderas i svenska bankföreningen?  

• Anser Svenska Bankföreningen att banker bör arbeta med CSR-frågor? Varför?  

• Arbetar svenska banker generellt med CSR? (Hur många/hur stor andel?) 

• Varför tror du att banker arbetar med CSR-frågor?  

• Vilka typer av CSR-frågor är vanligast att banker arbetar med?  

• Hur arbetar banker med CSR-frågor?  

• Hur gynnas bankerna av att arbeta med CSR-frågor?  

 

• Vilka yttre påtryckningar finns på banker att arbeta med CSR?  

• Hur ser de generella trenderna ut gällande CSR-frågor inom banksektorn?  

• När började svenska banker arbeta med CSR? Varför? 

 

• Har bankerna olika sätt att arbeta med CSR? Vilka? Varför? 

• Hur arbetar SEB med CSR-frågor jämfört med andra storbanker?  

 

• Hur stor andel av de svenska bankerna (Storbankerna) arbetar med miljöfrågor?  

• Ser projekten inriktade mot miljöfrågor lika ut hos olika banker eller skiljer de sig?  

• Varför ska banker arbeta med miljöfrågor?  

 

• Kommunicerar banker om sitt CSR-arbete?  

• Hur kommunicerar banker sitt CSR-arbete?  

• Vad är bankernas inställning generellt till att kommunicera sitt CSR-arbete?  

• Finns det banker som medvetet väljer att inte kommunicera sitt CSR-arbete? 

• Finns det några utmaningar för banker att kommunicera CSR? 

 


