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Sammanfattning  

Denna fallstudie berör Corporate Social Responsibility (CSR) och den interna kommunikationen 

av CSR inom finanssektorn. De organisationer studien har applicerats på är Swedbank och 

Nordea där studien belyser kommunikation av CSR från central nivå till lokal och vise versa. 

Idag blir företag i större utsträckning än tidigare granskade inom områdena samhällsarbete och 

hållbarhetsfrågor. Swedbank och Nordea är två stora aktörer inom finanssektorn, en sektor som 

tidigare setts ha en mer indirekt påverkan än direkt, och verkar för att samhället ska fungera 

genom in- och utlåning.  

Den externa kommunikationen från organisationerna bygger på att den interna kommunikationen 

ska fungera och leda till ett utförande av det som utlovas på hemsidor, CSR-rapporter, 

hållbarhetspolicys etc. För att undersöka detta har en kvalitativ fallstudie genomförts med 

intervjuer genomförda på central, regional och lokal nivå inom de både organisationerna. De 

slutsatser studien kan dra är att de båda organisationerna följer ord till handling och har 

inkorporerat CSR i den dagliga verksamheten. Vi ser skillnader organisationerna emellan i den 

interna kommunikationen av CSR där Swedbank har kommit en längre bit på vägen än Nordea. 

Den försiktiga kommunikationen och en otydlig definition av CSR har lett till att Nordeas 

anställda har en bristande medvetenhet kring organisationens CSR-arbete. Detta skapar en 

inkonsistens mellan Nordeas ideologi att de anställda ska ha en medvetenhet kring Nordeas CSR 

arbete och deras faktiska kommunikation internt. Swedbank har även i detta avseende kommit 

längre, då de har förenklat definitionen av CSR genom att bryta ned begreppet till mer 

lättförståeliga delar för de anställda. Det kan ännu diskuteras om CSR har blivit en 

institutionaliserad norm inom finanssektorn.  
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1. Inledning 

” För första gången i historien, har informationsgenerering, bearbetning och överföring blivit 

de viktigaste varorna och källorna till produktivitet och makt och inte bara ett medel för att 

uppnå bättre sätt att göra saker på i produktionsprocessen. Den nya informationstekniken är inte 

helt enkelt verktyg som skall tillämpas utan processer som ska utvecklas.” (Dicken, Peter. 2011. 

79. Översatt av Lindholm och Rutberg, 2014) 

 

Informationstekniker är i sig inget nytt, utan har förekommit under en lång tid i historien. Det 

speciella med informations- och kommunikationsteknik (ICTs) är konvergensenen mellan 

informationsteknik och datateknik. Digitalisering som skett är, utan tvekan, den mest 

genomgripande och inflytelserika tekniska utvecklingen de senaste åren. All sorts information 

kan idag skickas världen över, investeringar kan göras utan att fysisk träffa ett företag eller 

besöka landet. Utvecklingen av internet, mobiltelefoni och stora förändringar i 

massmediarapportering genererar stora globala förändringar på många plan, inkluderat individer, 

hushåll, samhällen, stater och speciellt hos internationella företag. (Dicken, 2011) I och med 

globaliseringsprocessen och dagens ICT samhälle sker investeringar, produktion, konsumtion 

och transporter av varor och tjänster inom globala nätverk som ofta kontrolleras av 

internationella företag. Dessa nätverk lyfter frågor kring vilka relationer företaget har med de 

företag de investerar i, påverkan på samhället, eller hur arbetsförhållandena ser ut i det 

producerande landet (Dicken, 2011). 

 

Frågan kring vilket ansvar ett företag har mot intressenter, både lokalt och globalt, är inte ny. 

Under femtiotalet så utvecklades de första tankegångarna och teorierna kring företagsledarens 

ansvar och Howard R. Bowen skrev boken Social responsibilities of the businessman (1953) 

vilket blev startpunkten för socialt ansvar. Vid denna tidpunkt sågs det som företagsledarens 

ansvar att vidhålla det sociala ansvaret och inte företagets. Knappt 50 år efter Bowens bok 

utvecklades diskussionen kring företagsansvar igen och det engelska begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR) myntades. Den stora skillnaden mellan de två begreppen baseras på vem 

som bär ansvaret där det inom CSR håller företaget som moraliskt subjekt och ansvarsagent 

istället för företagsledaren (Grafström, Göthberg & Windell, 2010). 
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Inom CSR-arbete utgör kommunikation en viktig strategisk del skriver Josefin Jakobsson i SvD 

Näringsliv. I sin artikel om CSR och svenska banker skriver hon att blandningen 

hållbarhetsarbete och ren reklam är olycklig. Undersökningen belyser att hållbarhetsarbete på 

många håll endast betraktas som en kommunikationsfråga. Det som även framgick var att endast 

nio av Stockholmsbörsens 30 största bolag har en ansvarig chef för CSR-frågor i sin 

koncernledning. Istället för att ha en ansvarig chef i koncernledningen är det vanligare att den 

CSR-ansvariga rapporterar till chefen eller ledningen för investerarrelationer eller 

informationschefen. Detta säger en del om hur CSR-arbete kommuniceras och rangordnas internt 

(Jacobsson, 2013). 

 

I en annan artikel från SvD Näringsliv (2013) intervjuades Susanne Sweet, forskare och docent 

på Handelshögskolan i Stockholm. I den talar hon om att organisationer ofta har någon form av 

policy och rapporterar kring hållbarhetsarbete och inkorporerar detta i årsredovisningen. I 

artikeln säger hon att ambitionsnivån är skiftande och att den interna effekten av CSR också är 

något som varierar. Det finns fall som uppvisar mer ord än handling och även fast bolagen har 

policys och principer kring CSR-arbete är det långt ifrån säkert att en organisation implementerar 

detta i det praktiska arbetet (Sweet, 2013). Susanne Sweets argument kring CSR går hand i hand 

med Brunssons (2002) begrepp “organizational hypocrisy” som visar att organisationer kan 

agera skenheligt och framhäva en sida av organisationen som är bättre framställd än vad den 

faktiskt är. Enligt Brunsson (2002) är begreppet relevant vid intern och extern kommunikation 

där en organisation som inte genomför det som utlovats kan förlora legitimitet. 

 

Finanssektorn är en bransch som blivit belyst i mindre utsträckning än andra branscher. Göthberg 

(2011) visar dock i din doktorsavhandling att finanssektorn inte naturligt har setts som en del av 

CSR-utvecklingen då de inte har en direkt effekt på sociala och miljömässiga förändringar utan 

snarare setts som ett offer för dem. Hon påvisar även att andra branscher har institutionaliserat 

CSR i större utsträckning än finanssektorn. Alexius och Lövenberg (2013) har fortsatt att 

undersöka banksektorns CSR-arbete och författarna belyser att det är viktigt att se bortom VD-

förorden då de kan analyseras som en form av det Brunsson (2002) benämner 

som ”organizational hypocrisy”. Undersökningen belyste även att banker använder sig utav CSR 

för att tjäna pengar och att det gynnar deras bankverksamhet. Oftast beskriver de att det är 
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kundens önskemål att banken ägnar sig åt hållbarhetsarbete och att de svarar på kundens 

efterfrågan genom hållbara produkter och tjänster. Dessa tidigare studier belyser effekter av 

CSR-arbete inom finanssektorn med fokus på det externa arbetet där de utelämnar intern 

kommunikation av CSR. Då intern kommunikation inte blivit belysts i samma utsträckning som 

extern i tidigare forskning är det relevant att studera den interna kommunikationen av CSR.  

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Då vi identifierat ett gap i tidigare forskning gällande studier av intern kommunikation av CSR 

inom finanssektorn har vi valt att undersöka två organisationer inom finanssektorn.  I den 

finansiella sektorn är CSR ett relativt ungt uttryck jämfört med andra sektorer och endast ett fåtal 

empiriska studier av hållbarhetsidén inom sektorn har genomförts (Alexius och Löwenberg, 

2013). Vid första anblick kan de två organisationerna (Swedbank och Nordea) tyckas likna 

varandra, de verkar inom samma bransch och enligt deras hemsidor så värnar de båda om 

samhället och miljön. Det finns dock indikationer på att detta kan skilja sig företagen emellan. 

År 2011 fick Swedbank utmärkelsen “bästa bolagsrapportering” av PWC med fokus på CSR 

(PWC, 2011). 

 

Då CSR är ett relativt nytt begrepp inom den finansiella sektorn är det enligt vår mening relevant 

att studera intern kommunikation av CSR. Undersökningen önskar belysa den interna 

kommunikationen som grund för framtida studier vilket också bidrar till en praktisk nytta för 

organisationer som arbetar med CSR inom finanssektorn.  

 

Mot denna bakgrund är syftet för uppsatsen att beskriva hur två företag inom finanssektorn 

arbetar med CSR och hur detta sedan kommuniceras internt. Vidare undersöker vi även varför 

CSR-arbetet och kommunikationen ser ut som den gör. Vi önskar även att undersöka likheter och 

skillnader mellan företagens sätt att kommunicera och arbete med CSR internt och försöka 

förklara dessa likheter och skillnader. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Vad är egentligen CSR? 

Avsaknaden av en allmänt vedertagen definition bidrar till missförstånd och synicism mot själva 

begreppet. Om CSR betyder olika saker för olika människor blir sedan debatten om dess 

betydelse i strategiformulering och hantering av intressenter förvirrande, om inte omöjlig 

(Michael Hopkins, 2007. Översatt av Lindholm och Rutberg, 2014). 

Som ovanstående citat indikerar är definitionen av CSR något som är vida spritt och missförstått. 

Dock kommer vi här försöka att bena ut vad CSR faktiskt innebär och klargöra en definition av 

CSR. I dagsläget existerar, likt många andra sociala fenomen, många olika definitioner av 

begreppet. Men om vi tar det från början, som vi nämnt tidigare utvecklades de första tankarna 

kring ett företags ansvar i mitten av 1950-talet när Howard R. Bowen skrev boken Social 

responsibilities of the businessman (1953). Dessa tankar har sedan utvecklats över tiden och CSR 

har blivit mer och mer accepterat som begrepp (Grafström, Göthberg & Windell, 2010). 

Nästan fyra decennier efter Bowens bok tog CSR diskussionen fart igen och Archie B Carroll 

(1991) utvecklade sin CSR pyramid som fokuserar på att en organisation inte enbart har 

ekonomiska och lagliga plikter utan även etiska och filantropiska. Pyramiden beskriver hur ett 

företag behöver möta hela spektrumet för plikter som organisationen möter i samhället de agerar 

i för att kunna ses som legitima. Det är dessa fyra perspektiv pyramiden är baserad på och för att 

perspektiven ska bli accepterade behöver organisationens ansvarsområden vävas in. Figuren 

nedan förklarar de fyra CSR-komponenterna där pyramiden startar med det ekonomiska blocket 

vilket alla övriga delar bygger på. En organisation behöver även följa lagar då lagar är samhällets 

kod för accepterat eller oacceptabelt beteende. Nästa block är organisationens ansvar att agera 

etiskt, vilket vid dess mest fundamentala nivå är att agera rätt, rättvist och att undvika att skada 

organisationens intressenter, kunder, miljö och andra delar av samhället. Slutligen ska en 

organisation vara en god organisatorisk medlem av samhället. Detta visas i form av det sista 

blocket, filantropiskt ansvar, där organisationen förväntas att bidra till finansiella och humanitära 

resurser för samhället och förbättra livskvalitén. 

Trots att Carrolls (1991) pyramid presenterades för över 20 år sedan, inom ett föränderligt 

område, är dock teorin fortfarande relevant som förklaringsmodell för CSR och dess olika 

komponenter. Pyramiden skapar en fundamental förståelse för CSR och dess delkomponenter 
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och är fortfarande relevant i nutida studier som förklaringsmodell och används bland annat i 

Idowo och Leal (2009), Grafström, Göthberg och Windell (2009), Kendrick, Fullerton och Kim 

(2013). 

 

 

Figur 1: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991. 42) 
 

 

Hopkins (2007) skriver i sin bok Corporate Social Responsibility & International Development 

att det alltid kommer finnas punkter att kritisera i olika definitioner av begreppet CSR. Men en 

tydlig definition är viktigt, även om den inte är perfekt, annars kan det skapas förvirring och 

tvetydigheter kring begreppet. Hopkins bygger även vidare i viss grad på Carrolls pyramid där 

han menar att CSR är hållbart men att endast det filantropiska ansvaret inte är det. CSR är 

hållbart i att CSR åtgärder har blivit en väsentlig del av det sätt vilket ett företag bedriver sin 

verksamhet på. Dess kopplingar till den essentiella kärnan i ett företag ska tydlig anges, för om 

det inte bidrar till företagets verksamhet, så kommer så småningom hårdhudade direktörer och 

aktieägare avveckla CSR. Det filantropiska ansvaret har dock en benägenhet att vara nyckfull, 
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det beror helt enkelt på infall av företagsledare vid en viss tidpunkt. (Hopkins, 2007) Även Joep 

Cornelissen (2008) bygger vidare på Carrolls (1991) pyramid och menar att organisationer ofta 

ser CSR som tre delar; människor, planeten och vinster. Organisationer måste idag kommunicera 

sina CSR aktiviteter då dessa innehåller sociala (människor) och ekologiska (planeten) initiativ 

samtidigt som företaget behöver generera vinster och en sund ekonomi (vinster). Där de övriga 

delarna som berör människor, etik, lagar, planeten och vinster vilar på det ekonomiska 

perspektivet då ett företag måste ha en sund ekonomi innan de kan ge något tillbaks till samhället 

de verkar i. (Cornelissen, 2008) 

 

I detta virrvarr av tankar och formuleringar kan en förståelse för vad CSR faktiskt innebär börja 

tydas. Definitionen är väldigt viktig för att skapa denna förståelse som vi nämnt tidigare. För 

uppsatsen har valt att använda oss av den svenska bankföreningens definition, som är en samling 

av svenska finansiella institut, för att enklare förstå den finansiella sektorns syn på CSR. 

De baserar sin definition på hur företag inom banksektorn frivilligt, utöver lagar och regulatorer 

genomför åtgärder för att bidra till ett bättre samhälle. För företagens del inom banksektorn har 

detta tolkats och efterlevts genom att kombinera social utveckling, miljöhänsyn med en 

ekonomisk tillväxt. (Svenska Bankföreningen, 2011) 

 Definitionen lyder: “Företag som frivilligt utöver lagstadgade skyldigheter, genomför åtgärder 

för att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö” (Bankföreningen, CSR. 2011). 

Begreppet inkluderar arbete med arbetsrättsfrågor, ekonomisk tillväxt, miljöfrågor, mänskliga 

rättigheter och även arbete med korruption och etik. 

 
 

2.2 Intern kommunikation  

Organisatoriska forskare argumenterar att all kommunikation, intern och extern, är en del av en 

integrerad helhet (Welch och Jackson, 2007). Cheney och Christensen (2001) resonerar att 

gränsen mellan de interna och externa kommunikationsfälten blir mer och mer suddiga, 

författarna varnar för att etikettera dessa benämningar som externa och interna utan att reflektera 

över kopplingarna dem emellan. Exempel på detta är då intern kommunikation transformeras 

snabbt till extern då ett nyhetsbrev nedladdas eller ett e-mail vidarebefordras till media vilket 

visar att intern kommunikation är grunden för extern kommunikation. 
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Welch och Jackson (2007) belyser att intern kommunikation är viktig för att nå de externa 

intressenterna, detta gör de genom att citera Freeman (1984, 218) “interna intressenter måste ses 

som ledare vilka cheferna kan nå de externa intressenterna”. Welch och Jackson (2007) har tagit 

fram en matrix över fyra olika dimensioner som de delar upp den interna kommunikationen i. 

Dessa dimensioner ses som uppbyggnaden av intern kommunikation. Den dimension som vi 

belyser är intern företagskommunikation då den fokuserar på kommunikation med alla anställda 

inom organisationen. Dimensionen, den interna företagskommunikationen, är definierad som 

kommunikation mellan en organisations chefer och dess interna intressenter, designad för att 

skapa ett engagemang hos de anställda för organisationen, en känsla av samhörighet med den, 

medvetenhet om dess föränderliga omgivning och en förståelse för dess utvecklande mål. 

  

Konceptet intern företagskommunikation är användbar då den riktar kommunikationen mot alla 

anställda men den är även kritiserad då den är övervägande enkelriktad. Envägskommunikation 

är lämplig då meddelandena under omständigheterna är konsekvent viktiga och medierande 

medel av kommunikation är ett nödvändigt strategiskt val. En sådan kommunikation involverar 

en användning av någon slags kommunikations media till exempel interna nyhetsbrev, företagets 

webbsida eller externa nyhetssläpp. Envägskommunikation från strategiska managers till alla 

anställda är både nödvändig och oundvikbar. Att endast ha en envägskommunikation fungerar 

inte särskilt väl då de anställdas åsikter i många fall är nödvändiga för förbättringar av arbetet 

organisationen utför. Medierande kommunikation kan bestå av både kontrollerad och 

okontrollerade mediekanaler. Ledande befattningshavare kan sända meddelanden till de anställda 

via kontrollerade former. Dessa meddelanden kan inte bli filtrerade av så kallade dörrvakter som 

kontrollerar informationen och redigerar det de vill de anställda ska ta del av. Den kontrollerade 

median är helt kontrollerad av ledningen och den okontrollerade filtreras av dörrvakterna. 

Dörrvakterna är externa intressenter så som journalister och redaktörer. (Welch och Jackson, 

2007).  
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Interna kommunikationsvägar 

Jan Strid (1999) belyser att i en organisation är behovet av intern kommunikation nödvändig för 

att företaget skall kunna fungera. Både sändaren och mottagaren av information har kommit att 

ställa högre krav på att informationen ska förmedlas på ett effektivt sätt. Informationen från 

ledningen förväntas inte bara beskriva vad som skall göras utan också varför och hur det skall 

uföras. Moderna arbetsprocesser ställer krav på de anställda att ha en ökad kunskap vilket även 

ställer krav på ökad information. Decentralisering och delegering ställer krav på information. 

Det hävdas att det finns två olika slag av intern kommunikation. Dels den som ”initieras 

uppifrån”, den formella information, och dels den som bara ”finns”, den informella 

informationen. Bägge dessa typer av information måste tas hänsyn till när en organisations sätt 

att fungera undersöks. Den formella informationen bestäms av tre grundläggande faktorer som 

kräver en viss typ av information och motiveras av en viss typ av information så som 

organisationens struktur, lagstiftning och avtal, motivation och policy. 

 

Enligt Strid (1999) skiljer företag och organisationer mellan direkta och indirekta 

informationsvägar. De vanligaste direkta informationsvägarna är förman/chef, arbetskamrater 

och informationsmöten och de vanligaste indirekta är massmedia och personaltidningar. 

Den naturliga informationskanalen är förmannen eller chefen där den direkta informationen 

kommer från. De förutsättas känna bäst till vissa förhållanden.  Mycket hänger på dem om 

kommunikationen ska fungera. De är ”kitet” som håller ihop organisationen. Ett problem som är 

vanligt är trovärdigheten. Trovärdigheten är beroende av att informationen som delas är korrekt i 

alla lägen. Arbetskamrater som informationskällor kan ses på två sätt. Dels positivt då 

informationen som kommer från ledningen kan vara gammal. Arbetskamrater som har särskild 

kunskap eller erfarenhet kan då hjälpa till att tolka informationen. Dels kan information som 

kommer från arbetskollegor ses som negativ eller ryktesspridning. Vänner och bekanta är ofta 

källor till kunskap och attityder. Man antar att informationen gick via en så kallad opinionsledare. 

Denna teori är särskild intressant när det gäller den interna kommunikationen där till exempel 

arbetsledare eller liknande är tänkta att fungera som opinionsledare. 

En arbetsplatsträff eller ett informationsmöte kan uppfattas som ett försök att ge information men 

en vinklad sådan. Det blir oftast ett passivt lyssnande från personalens sida och det kan vara ett 

försök att få ett aktivt deltagande men också ett försök till att undvika känslan av manipulation. 
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Den indirekta informationsvägen massmedia som består av tidningar, TV och radio har en viktig 

del i samhället och ska därför inte negligeras. Oftast dyker företag och organisationer upp i 

media då de har ett problem av något slag. Det är nästan en självklarhet att anställda eller 

medlemmar i ett företag inte ska höra eller läsa i media om nyheter inom den egna 

organisationen innan den interna kommunikationen har förmedlat nyheterna.  

En stor del av den interna kommunikation förmedlas genom personaltidningar. De är viktiga 

kommunikationsmedel som når ut till anställda och medlemmar indirekt via företaget. 

 

2.3 Kommunikation av CSR  

Grafström et.al (2008) argumenterar för att kommunikation måste vara en konsekvens av 

handling när det gäller en organisations CSR-arbete. Externa krav om öppenhet möter 

organisationer idag där olika intressentgrupper i högre grad kräver en större öppenhet och 

transparens i verksamheten och i organisationens CSR-arbete. Att arbeta aktivt med frågor som 

rör organisationens CSR-arbete innebär alltså också att detta arbete ska kommuniceras till 

intressenter. Grafström et.al (2008) skriver att transparenta organisationer som låter omvärlden ta 

del av och utvärdera organisationens CSR-arbete kan bidra till en högre legitimitet. 

Kommunikation används som ett centralt verktyg i organisationer som önskar skapa ett gott 

anseende där långsiktiga och goda relationer till den institutionella miljön är avgörande för 

organisationens framgång. En organisations kommunikation kan dock aldrig vara särkopplad 

från organisationens faktiska praktik, det som kommuniceras både externt och internt måste vara 

ett resultat av verksamheten. (Grafström et.al, 2008) 

 

I dagens moderna samhälle finns det multipla kanaler för att kommunicera CSR-arbete och 

privatägda organisationer kan fritt välja om eller hur de vill kommunicera sitt CSR-arbete då det 

inte finns några bestämmelser eller allmänna riktlinjer kring kommunikationen. Grafström et.al 

(2008) skriver att företag i större utsträckning idag använder sig av hållbarhets- och CSR-

rapporter, organisations hemsidor, direkt reklam, bloggar och andra sociala media. Göthbergs 

(2011) studie visade att endast 25% av företag inom den finansiella sektorn kommunicerade 

kring sitt CSR-arbete externt och internt vilket visar att CSR möjligen inte ännu är 

institutionaliserat eller taget för givet inom den finansiella sektorn (Göthberg, 2011). 
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2.4 Organizational Hypocrisy och The self promoter’s paradox 

Brunsson (2002) beskriver i sin bok The organization of hypocrisy hur organisationer kan agera 

skenheligt eller framhäva en annan sida av organisationen än den faktiska. Detta beskriver 

Brunsson som “Organizational hypocrisy” och karaktäriseras genom att organisationen “talar på 

ett sätt som tillfredsställer ett behov, beslutar på ett annat sätt för att tillfredsställa ett annat 

behov, och tillgodoser tjänster eller produkter som tillfredsställer ett tredje behov” (Brunsson, 

2002. 27. Översatt av Lindholm, Rutberg 2013).  

Brunsson (2002) menar att organisationer agerar direkt i nuet, medan de pratar och tar beslut för 

framtiden, speciellt då de är inkonsistenta med den nuvarande verksamheten. Att en organisation 

agerar inkonsistent eller motsägande beror på att det är enklare att agera inkonsistent mellan 

organisationens ideologi och dess faktiska handlingar. Detta kan exempelvis ses när liberala 

regeringar agerar på ett socialistiskt vis, men förklarar sina aktioner genom att de följer den “fria 

ekonomin” eller den “fria marknaden” vilket är en typisk liberal ideologi, fast aktionen är rent 

socialistisk. (Brunsson, 2002.) 

 

Grafström et.al (2008) skriver även att många organisationer är försiktiga med att kommunicera 

sitt CSR-arbete externt och internt då de inte önskar höja förväntningarna på om det som 

kommuniceras faktiskt följs i praktiken. Dessa argument kan även ses i Ashforth och Gibbs 

(1990) artikel där de beskriver “The self-promoter’s paradox” som fokuserar på hur 

organisationer kan överkommunicera sitt CSR-arbete externt och internt och då riskera att förlora 

legitimitet vilket skapar en motsatt effekt mot grundtanken av kommunikationen. Ashforth och 

Gibbs (1990) beskriver att en överdriven extern och även intern kommunikation ofta kommer 

ifrån organisationer med legitimitetsproblem. För att råda bot och försvara sin legitimitet 

kommuniceras mera utåt eller inåt i organisationen, och paradoxen uppstår där skepticism från 

omvärlden riktas mot organisationer med dessa kommunikationsstrategier. Legitima 

organisationer ska därför inte behöva överkommunicera sitt arbete med CSR (Ashford, Gibbs. 

1990).  
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2.5 Teorisammanfattning  

För att skapa en teoretisk bas för uppsatsen som sedan används som analysverktyg, börjar 

teorigenomgången med att förklara och beskriva vad CSR är och vilket ansvar ett företag anses 

ha. Det visar sig finnas tvetydigheter i definitionen av CSR i dagens samhälle, men den 

definition som uppsatsen använder är ett företag som frivilligt utöver lagstadgade skyldigheter, 

genomför åtgärder för att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö. Carroll (1991) delar 

upp företagets sociala ansvar i olika delar, hennes pyramid innehåller ekonomiskt-, socialt-, 

miljömässigt- och filantropiskt ansvar. Hopkins (2007) bygger vidare på Carrols (1991) tankar 

om att CSR-arbete är hållbart, men att ett företag inte endast kan arbeta med det filantropiska 

ansvaret, utan måste jobba med alla delarna inom pyramiden. Cornelissen (2008) fokuserar på 

CSR som tre delar; människor, planeten och vinster. Organisationer måste idag kommunicera sitt 

CSR-arbete då dessa innehåller sociala-(människor), ekologiska-(planeten) och ekonomiska- 

(vinster) aspekter. Welch och Jackson (2007) samt Cheney och Christensen (2001) argumenterar 

för att all kommunikation, intern som extern, är en del av en integrerad helhet. Gränsen mellan 

de interna och externa kommunikationsfälten blir mer och mer suddiga. Welch och Jackson 

(2007) har skapat en matrix över fyra olika dimensioner av intern kommunikation. Vi belyser 

intern företagskommunikation då den fokuserar på kommunikation med alla anställda inom en 

organisation. Många av dessa argument går att känna igen i Strids (1999) argument för vikten av 

en fungerande intern kommunikation inom ett företag för dess fortsatta överlevnad. Strid (1999) 

fokuserar även på vikten av tydlighet i informationen som förmedlas inom en organisation där 

han gör en uppdelning mellan formell- samt informell information. Grafström et.al (2008) 

argumenterar för att kommunikation av CSR-arbete måste vara baserat i handling. Dessa 

argument går hand i hand med Brunssons (2002) teori om ”organizational hypocrisy” vilket 

innebär att ett företag agerar skenheligt gentemot dess ideologi, ett företag säger en sak men gör 

sedan en annan. Många organisationer är ofta försiktiga med att kommunicera kring sitt CSR-

arbete då de inte önskar höja förväntningar på organisationen (Grafström et.al, 2008). Ashfort 

och Gibbs (1990) utvecklade ”the self promoter´s paradox” som fokuserar på hur organisationer 

kan överkommunicera sitt CSR-arbete. De menar att organisationer som lider av legitimitetsbrist 

ofta kommunicerar mer utåt och paradoxen uppstår, organisationer som inte lider brist på 

legitimitet ska inte behöva överkommunicera sitt arbete med CSR. (Ashford, Gibbs, 1990)  
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign  

Då denna undersökning syftar till att förklara eller skapa en viss förståelse för hur intern 

kommunikation av CSR inom Nordea och Swedbank tar sig uttryck, var en kvalitativ design för 

datainsamling mest lämpad. Då det insamlade materialet analyseras genom tolkning används en 

kvalitativ inriktning (Saunders et al, 2009). Den kvalitativa metoden i detta fall kännetecknas av 

intervjuer med anställda på de två bankerna i form av en komparativ fallstudie. Fallstudien 

undersöker den interna kommunikationen av CSR som helhet från central till lokal nivå. Med 

CSR som helhet avser vi Nordeas och Swedbanks mål, riktlinjer och faktiska arbete och hur 

dessa kommuniceras internt. En jämförande fallstudie kännetecknas av att en undersökning görs 

på två avgränsade grupper i detta fall organisationerna Nordea och Swedbank. Fallstudie 

kommer till användning då en undersökning av bankernas interna kommunikationsprocesser 

skall undersökas (Patel och Davidson, 2011). Studien avser att undersöka hur kommunikationen 

går till och hur den integreras i verksamheten. 

 

Denna uppsats har använt en abduktiv design, där arbetssättet kännetecknas av att teorier testas 

på ett fall, i detta fall en jämförelse mellan två bankorganisationer. Dessa teorier används för att 

förklara det teoretiska mönstret i praktiken (Patel och Davidson, 2011).  

3.2 Val av studieobjekt 

Valet av Nordea kom naturligt då vi hade en bra insyn i organisationen då en av författarna är 

anställd vid banken. Valet byggde även på att Nordea är norra europas största finanskoncern och 

har 11 miljoner kunder i Norden fördelat på 800 kontor.  

 

Även Swedbank är en stor bank med 8,6 miljoner kunder i Sverige, Estland,Lettland och Litauen 

och har 484 kontor belägna i dessa länder. En anledning till valet av Swedbank var att de 

prisades för bästa bolagsstyrningsrapport av PwC 2012 där särskilt fokus i bedömningen låg på 

hållbarhetsfrågorna Swedbank arbetat med (PwC, 2012). Att Swedbank blir prisade för sina 

hållbarhetsfrågor gör det väldigt intressant att jämföra dem med Nordea som är en större bank. 
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3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen avser att fånga den nödvändiga informationen för att studera Nordea och 

Swedbank och dess interna kommunikation och integrering av CSR inom organisationen. 

Intervjuerna genomfördes med anställda på tre olika nivåer inom organisationerna, på den 

centrala, regionala och lokala nivån.  

Den primära datan samlades in via intervjuer med anställda på central, regional och lokal nivå. 

För att kunna förstå den interna kommunikationen av CSR inom bankorganisationerna och 

studiens utvalda kontor djupare så valdes en semi-strukturerad intervjuform som den mest 

passande. En semi-strukturerad intervju genomförs på så sätt att intervjuaren har en lista med 

teman och frågor att täcka, dessa kan variera beroende på intervjuobjekt, och intervjupersonen 

tillåts att tala fritt omkring dessa. Under en semi-strukturerad intervju kan följdfrågor uppkomma 

vilka då direkt kan tas upp vilket är en fördel med denna intervjuform (Saunders et al, 2003).  

Alla intervjuer på Nordea var personliga och genomfördes inom organisationens lokaler. 

Intervjuerna på Swedbank skedde via mail och en var personlig. Intervjuer spelades in med 

godkännande av intervjupersonerna och varierade i längd. Intervjuerna transkriberades sedan 

som underlag för analysen se bilaga 2 Intervjutabell.  

 

De sekundära källorna vid materialinsamlingen var bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter 

från 2012 för att förstå deras befintliga samhällsansvarsarbete och tillvägagångssätt. Deras CSR-

policys studerades även för att få en djupare förståelse för vad organisationen och dess anställda 

förväntas att utföra gällande CSR. Rapporten “Hållbar bankverksamhet” av Alexius och 

Löwenberg från 2013 används för att förstå den nuvarande situationen inom den finansiella 

sektorn för banker och hur CSR har utvecklats och används inom den specifika sektorn. 

3.3 Val av intervjuobjekt 

De personer som valdes för intervju har ledande roller på sina respektive kontor vilket ger en 

översikt av CSR-arbetet som utförs inom Nordea och Swedbank. Detta är hjälpsamt vid 

förståelsen för hur CSR kommuniceras och följs upp hos de lokala kontoren i Uppsala.  

 

De genomförda intervjuerna baseras på intervjuobjektens kunskap och roll inom området där 

Lena Höglund Rosén är en av de ansvariga för Nordeas CSR-arbete och de övriga kontors och 

enhetscheferna innehar det övergripande ansvaret på lokal nivå i Uppsala. Vi har även 
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kompletterat med en intervju med en lokalt anställd på Nordeas kundcenter för att även få en 

insyn i hur uppfattningen är på en lägre nivå än tidigare intervjuobjekt. Valet av kontoren och 

dess lokalisering i Uppsala beror på dess behändiga placering och en bra dynamik av anställda 

att intervjua för att ge en överblickande bild av CSR-flödet inom organisationen. De anställda 

som intervjuades tillfrågas om de önskade att vara anonyma i studien. Två av intervjuobjekten 

önskade anonymitet. 

 

● Lena Höglund Rosén: CSR-manager på Nordeas huvudkontor i Stockholm, central nivå. 

● Sofia Fehn: CSR-ambassadör på regional nivå, Uppsala 

● Stefan Flarup: Teamchef på Kundcenter i Uppsala, lokal nivå. 

● Anonym, benämns som Elsa Håkansson: Kontorschef, Uppsala. Lokal nivå. 

● Anonym, benämns som Anders Magnusson: Anställd på Kundcenter, Uppsala. Lokal 

Nivå 

 

Vid Swedbank kontoren fick vi hjälp av de CSR-ansvariga på central nivå för att nå lämpliga 

intervjuobjekt inom Uppsala. De som intervjuades var kontoransvariga på sina respektive kontor 

i Uppsala och har en god överblick över de CSR-arbete som utförs på deras kontor. Den 

personliga intervjun var med Linda Förare som är marknadschef för mellersta regionen i Sverige 

och har en mer central position inom organisationen. Intervjuerna med kontorscheferna på lokal 

nivå i Uppsala skedde genom att ett frågeformulär skickades via mail till dem som de svarade på. 

Ingen av de intervjuade önskade att vara anonyma. 

 

 Linda Förare, Marknadschef av mellersta regionen i Sverige, Uppsala. 

 Carl-Johan Björlingson, Kontorschef , Stora torget, Uppsala. 

 Anders Ahlgren, Kontorschef, Gränby centrum, Uppsala 

3.3.1 Intervjuguide  

En intervjuguide användes för att skapa en semistrukturerad intervjuform. Innan intervjufrågorna 

ställdes presenterade vi oss själva och studien och dess syfte för att få ett medgivande av den 

intervjuade. I inledningen av intervjuerna ställdes uppvärmningsfrågor för att lätta upp 

stämningen och skapa en trevlig och avslappnad intervjumiljö.(Saunders et al, 2009) För att 

skapa denna avslappnade och öppna miljö inleddes intervjuerna med frågan vilka är dina 
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arbetsuppgifter och roll i företaget? Efter de inledande frågorna ställde ämnesinriktade frågor för 

att ge svar på de huvudsakliga frågorna i studien. Det viktiga med dessa frågor var att de ställdes 

så öppet som möjligt för att inte leda den intervjuades svar åt något håll. (ibid). Intervjufrågorna 

skiljde sig beroende på vad intervjuobjektet hade för befattning. CSR-chefen för Nordea fick 

generella frågor då hon står för informationen av den övergripande helheten av Nordeas CSR-

arbete och vet vad som specifikt sprids av CSR inom organisation. De intervjuade cheferna på de 

lokala kontoren i Uppsala fick alla likadana frågor och dessa var specificerade om deras arbete, 

informationsflödet och den interna kommunikationen. Frågorna fick anpassas något till intervjun 

med den anställde på kundcenter.   

3.4 Operationalisering  

Operationaliseringen beskriver hur det empiriska materialet samlats in och tolkats i förhållande 

till teorin för att sedan systematiseras (Jacobsen, 2000). Som mätinstrument för bankernas CSR-

arbete har intervjufrågorna använts. För att få en helhetssyn över det CSR-arbete som Swedbank 

och Nordea använder sig utav har teorier valts och frågorna har anpassats i förhållande till dessa. 

Innan intervjuerna skickades intervjufrågorna till respondenterna så att de skulle kunna förbereda 

sig. Intervjufrågorna finns i bilaga 3. 

 

Teoribegrepp Intervjufrågor 

Caroll´s pyramid  Hur arbetar ni med CSR och hur ser ni 

på ert samhällsansvar? 

Intern kommunikation  Vilka kommunikationskanaler 

använder ni er utav?  

 Får ni någon information från 

huvudkontoret angående bankens CSR-

arbete? 

Organizational hypocrisy och The self-

promoter´s paradox 

 Hur följer ni upp och kontrollerar att 

det som företaget kommunicerar utåt i 

sina CSR-rapporter efterlevs?  

 Är det viktigt att “samhällsansvar” 

genomsyrar verksamheten? 

Figur 2: Operationaliseringstabell 
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3.5 Metodkritik 

Vid kvalitativa studier är begreppet validitet centralt och gäller forskningsprocessen samtliga 

delar (Patel och Davidson, 2011). Validiteten kopplas till datainsamlingen och om forskaren 

lyckas att skaffa ett underlag för en trovärdig tolkning av den studerade organisationen. Då varje 

kvalitativ undersökningsprocess är ensam i sitt slag finns det vissa validitetsproblem. I detta 

sammanhang används ofta begreppet triangulering. Vid triangulering används flera olika 

insamlingssätt och i denna studie används intervju och dokumentinsamling för att få en så djup 

bild som möjligt. Dessa metoders utfall kan sammanfalla eller rikta sig åt olika håll och bägge 

dessa utfall kan vara intresseväckande. Det kan bidra till en rikare tolkning av forskningsfrågan 

och berika studien. Att studien använder sig av triangulering har gett en djup och mångfaldig 

blick av forskningsfrågan.  

 

En semistrukturerad intervjumetod kan innebära vissa reliabilitetsproblem då frågorna inte är 

standardiserade. Svaren på frågorna kan skilja sig åt beroende på vem som ställer frågorna. För 

att undvika detta problem har frågorna komponerats på ett så neutralt sätt som möjligt och 

försökt att ställas på ett liknande sätt vid alla intervjuer. Vid intervjuer finns det en risk att den 

intervjuade förskönar svaren på grund av förväntäntningar av ledningen. Det kan leda till 

övervägande positiva svar från den intervjuades sida och en viss information kan utelämnas. 

 

När det gäller intervjuer via mailkorrespondens som i huvudsak skett med anställda på 

Swedbank så kan detta vara vara till en nackdel då intervjupersonerna inte mött oss öga mot öga. 

Det kan leda till att intervjuobjekten inte tagit någon större ansats till att svara på frågorna 

helhjärtat då mailkorrespondens kan upplevas en aning oseriöst. Till fördel kan nämnas att 

intervjuobjekten fått en del betänketid så att de kunnat tänka igenom sina svar på frågorna.  

 

Vid en kvalitativ analysmetod så som intervju är transkriberingen av intervjun en viktig del. När 

intervjun präntas ned i text sker det ofta en mer eller mindre medveten påverkan på 

analysmaterialet. Det som inte syns i skriven text är de gester, tonlägen och mimik som 

förekommer i ett samtal vilket leder till att texten kan bli mycket tydligare än som var fallet med 

intervjun (Patel och Davidson, 2011). Vid transkriberingen av intervjuerna med de anställda på 

Nordea har vikt lagts vid att ta fram det centrala i svaren och att inte påverka materialet i någon 
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vald riktning. Det har undvikits att sätta namn på händelser och handlingar för att bygga in en 

egen “mening” i den studerade forskningsfrågan.  

 

4. Bakgrundsinformation om organisationerna  

4.1 Nordea  

Nordeas arbete med CSR 

Nordeas interna riktlinjer för CSR baseras på FN:s deklaration kring de mänskliga rättigheterna 

samt UN:s Global Compact där Nordea använder sig av två övergripande CSR-riktlinjer. De två 

riktlinjerna är etiska riktlinjer samt principer för samhällsansvar som fokuserar på koncernens 

värderingar och åtaganden. De två riktlinjerna gäller för all personal och där även inräknat 

tillfällig personal som jobbar på uppdrag för Nordea. Riktlinjerna stöds av dokument som 

Nordeas hållbarhetspolicy och Nordeas etiska riktlinjer som alla anställda ska ta del av och som 

är till för att säkerställa att principerna följs i den dagliga verksamheten (Nordea, CSR brochure. 

2011).  

 

Nordeas etiska riktlinjer beskriver hur Nordea ska uppnå tillit och förtroende vilka är deras 

långsiktiga mål för framgång (Nordea, etiska riktlinjer. 2007). För att uppnå denna tillit och 

förtroende hos sina kunder har de riktlinjer som är uppsatta för organisationen i de 

affärsaktiviteter de är engagerade och för de anställda att följa. De etiska riktlinjerna är till för att 

stödja de anställda i sina arbetsuppgifter och deras beslut. En regel vid osäkerhet i dessa frågor är 

att uppsöka den närmsta chefen för råd och vägledning. I stora drag består de etiska rättigheterna 

av hög standard av integritet och rättvisa affärer, ordentlig hantering av kunder samt etiskt 

beteende av de anställda.  

 

Organisering av CSR 

Nordea har idag ett CSR-sekretariat som arbetar med att öka medvetenheten internt om CSR-

frågor på koncernnivå där det finns en ”compliance” funktion som säkerställer att de interna 

direktiven och riktlinjerna följs. Nya initiativ och beslut kring CSR baseras från representanter 

från alla affärsområden som sitter i Nordeas intressent styrelse dock ska varje affärsområde 

ansvara för sitt eget CSR-arbete med stöd från CSR-sekretariatet där alla större CSR-initiativ ska 
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godkännas av koncernledningen. Nordea beskriver att de aktivt försöker ta hänsyn till sina 

intressenters förväntningar vilket sker genom intressentdialoger och möten med 

frivilligorganisationer. Genom dessa dialoger framkom att Nordeas fokusområden är ansvarsfull 

utlåning, öppenhet och tydlig information, hållbara produkter, rutiner för penningtvätt, lika 

villkor i fråga om mångfald samt minskade utsläpp av växthusgaser (Nordea, CSR brochure. 

2011). 

 

Nordea är förpliktigade till en hållbar verksamhet och utveckling genom att kombinera den 

finansiella prestationen med ett miljö- och socialt ansvar såväl som en tydlig ledning. Den 

långsiktiga framgången baseras på tillit och förtroende och ansvarsfull affärsverksamhet är en 

grundförutsättning för att dessa faktorer. Riktlinjerna är baserad från Nordeas hållbarhetspolicy 

och syftar till att Nordea ska verka för gott medborgarskap, frihet, lika möjligheter, omsorg om 

sina medarbetares välbefinnande, etik, ärlighet, uppriktighet, omsorg och värna om miljön. 

(Nordea, hållbarhetspolicy. 2012) 

 

4.2 Swedbank 

Swedbanks arbete med CSR 

Swedbanks arbete med CSR grundar sig i att de är en stor aktör på finansmarknaden och med 

detta kommer ansvar, där de definierar sig som en del av det finansiella blodomloppet som 

hjälper samhället att växa och utvecklas. Swedbank har de senaste åren genomgått ett 

förändringsarbete för att bli en trygg och pålitlig del av en sund och stabil finansmarknad där de 

fokuserat på regleringsarbete hos beslutsfattare, myndigheter och institutioner för att bli en bank 

som är integrerad i samhället. Swedbanks uttrycker att deras engagemang kring CSR är en del av 

deras affärsidé, då banken aldrig kan vara starkare än samhället de verkar i. (Swedbank, 

Swedbank i Samhället, 2014) 

 

Swedbanks interna riktlinjer för CSR och mänskliga rättigheter baseras på FN:s vägledande 

principer för företag (Swedbank, Mänskliga rättigheter, 2014). Deras åtagande för hållbar 

samhällsutveckling baseras i deras uttrycka övertygelse om att hållbar utveckling skapar 

affärsmöjligheter. Detta har manifesterats i Swedbanks miljöpolicy, policy för mänskliga 

rättigheter samt deras hållbarhetspolicy. Dessa koncernövergripande policys formar ramar för 
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Swedbanks miljöarbete och Swedbank är sedan 2003 miljöcertifierad enligt den internationella 

standarden ISO 14001 (Swedbank, Ekologisk hållbarhet, 2014). Swedbank följer även ett flertal 

andra internationella ramverk och överenskommelser som UN Global Compact, UN 

Environmental Programme for the Finansial Sector (UNEP FI), UN Principles for Responsible 

Investments (UNPRI), Global Investment Performance Standard (GIPS), ICC`s Business Charter 

for Sustainable Development, UN Framework on Business and Human Rights, Carbon 

Disclosure Project (CDP) och European Savings Bank Group and World Savings Bank Institute. 

(Swedbank, Hållbarhetsredovisning, 2013) 

 

Genom att integrerar dessa områden i Swedbanks dagliga verksamhet, hos alla anställda, strävar 

de mot att bankens dagliga affärer ska bidra till en hållbar långsiktig utveckling på de marknader 

och samhällen de verkar i. Swedbank har valt att förenkla och dela upp sitt CSR arbete i tre delar. 

Dessa delar benämner de som finansiell-, social- och ekologisk hållbarhet där de fokuserar på allt 

från finansiell stabilitet, mänskliga rättigheter till resurseffektivitet (Swedbank, 

Hållbarhetsredovisning, 2013). 

 

Organisering av CSR 

Swedbank baserar sin styrning och arbetssätt av CSR från sin verksamhet. De använder operativt 

ansvar i de olika affärsområdena, central samordning och tydliga ramverk för att säkerställa 

hållbarhetsarbetet som en del av den dagliga verksamheten. Swedbank har personer med 

operativt ansvar för hållbarhet på flertalet positioner inom organisationen som arbetar med att 

implementera och informera om arbetet. 

Swedbanks hållbarhetschef har det strategiska ansvaret inom organisationen. Sedan finns det 

centralt i organisationen även en enhet som ansvarar för bankens miljöledningssystem och som 

har uppföljning på bankens klimatdata och en enhet som ansvarar för hälsoinitiativ. Swedbank 

har ett hållbarhets- och etik råd som ansvarar för frågor kring miljö, affärsetik, mänskliga 

rättigheter, socialt ansvarstagande och korruption. Rådets uppgift inom organisationen är att 

vägleda personer inom organisation för att minimera hållbarhetsrisker och eventuell negativ 

påverkan på banken. Rådet består av medlemmar från bankens alla affärsområden och med två 

personer från koncernledningen. (Swedbank, Hållbarhetsredovisning, 2013) 

 



 24 

Swedbank använder interna regelverk som utgår från bankens värderingar, syfte och vision samt 

externa regler. Samtliga medarbetare i Swedbank är ålagda att följa en uppförandekod som bland 

annat behandlar ansvar, bankens värderingar och affärsetik. Uppförandekoden lägger ett stort 

individuellt ansvar på varje medarbetare att följa bankens regelverk och värdegrund där arbetet 

med CSR ingår. För att ta fram viktiga frågeställningar för organisationen genomför Swedbank 

varje år en väsentlighetsanalys och en intressentundersökning. Detta ligger sedan till grund för de 

prioriterade områdena banken arbetar med i framtiden. (Swedbank, Hållbarhetsredovisning, 

2013) 

 

5. Empiri  

5.1 Intervjuer med Nordea 

CSR inom Nordea 

Nordea har idag en liten CSR-enhet i förhållande till storlek och det har man valt därför att CSR 

ska integreras i affärsverksamheten och inte vara en apparat i sig. Det långsiktiga målet är att 

integrera det i verksamheten och vara en del av allt Nordea gör, Höglund-Rosén uttrycker det 

som att CSR ska vara ”En del av Nordeas DNA” (Höglund-Rosén, 2013). För att förstå vad 

deras kunder tycker är viktigt använder sig Nordea av en undersökning som heter ”Customer 

Satisfaction Index” (CSI). CSI genomförs på hösten varje år i alla länder de idag är verksamma i 

och består av en enkät som försöker fokusera på vad kunderna tycker är viktigast av Nordeas 

samhällsansvar, var tredje år genomförs även en större intressentdialog. Enkäten för CSI skickas 

till alla kunder och då även företag och detta har hjälpt oerhört i arbetet med CSR.  

 

Finanssektorns grundläggande ansvar är att förse samhället med de finansiella medel som krävs 

för att samhället ska fungera. Nordea kan inte utföra detta ansvar om de inte är starka som bank. 

Nordea undersöker hur de påverkar samhället, vilka aktörer påverkas och hur ansvarsfulla de är i 

sin påverkan och detta började de att analysera för ett par år sedan. Nordea har en större indirekt 

påverkan än direkt vilket gör att CSR är svårare att förstå i finanssektorn än i exempelvis 

dagligvaru- eller konfektionsbranschen där kunder köper den slutgiltiga produkten. Den indirekta 

påverkan Nordea har är oerhört stor på samhället där det är lättare att kontrollera och styra 

inlåningen än utlåningen. Det är lättare att kontrollera företagen man investerar i och deras 
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åtaganden och riktlinjer inom etik, korruption, miljöpåverkan etc. Om företagen inte följer de 

krav Nordea har kan de enkelt sälja av sitt innehav om de inte kan påverka dem som delägare. 

När det gäller utlåning så är det i allmänhet ett mer långsiktigt åtagande som inte är lika lätt att 

avbryta. Nordeas analytiker har utvecklat miljöverktyg, vilka visas i CSR-rapporten, som 

kontrollerar kraven två gånger per år i de företag de investerar i. (Höglund-Rosén, 2013) 

 

”Nordeas definition av CSR som samhällsansvar kan vara något långsökt och luddigt, speciellt 

gentemot äldre som kan ha svårt att förstå vad samhällsansvar är.”(Fehn, 2013.) Fehn ansvarar 

för programmet “Ekonomi Pejl” i sin region, och berättar att programmet startade, när deras 

undersökningar som CSI, visade att kunskapen om privatekonomi gått ned hos unga. På lokal 

nivå uttrycker de två kontoren det som, att de inte direkt arbetar med CSR. De CSR relaterade 

frågor som berörs är personalfrågor och det som faktiskt är inkorporerat i det dagliga arbetet så 

som etiska fonder.  

”Vi arbetar inte direkt med CSR på lokal nivå, vi informerar.” (Magnusson, 2013.)  

 

Integrering och intern kommunikation av CSR 

CSR är en enhet som har stor potential, speciellt internt, då de allra flesta människor vill ha 

mening med det de gör och CSR adderar värde till jobbet. Nordea har dock fokuserat mer på att 

inkorporera CSR i affärsområdena, att verkligen arbeta med CSR, innan organisationen 

kommunicerar det utåt. Det långsiktiga målet är att integrera CSR i all verksamhet inom Nordea. 

(Höglund-Rosén, 2013) På regional nivå anser Fehn att de dock är för dåliga på att uttrycka att 

vissa aktiviteter eller policys faktiskt har med CSR att göra. De anställda arbetar med CSR 

relaterade frågor dagligen eller läser om dem men många vet faktiskt inte att det är CSR det 

handlar om, och organisationen kan bli mycket bättre på att kommunicera kring CSR och 

speciellt tydliggöra begreppet CSR. (Fehn, 2013) 

 

På lokal nivå har team- och kontorschefen inte fått några generella riktlinjer eller mål angående 

CSR-arbete från sin närmsta chef som skall förmedlas eller implementeras. Det finns 

informationen angående CSR för de som vill ta del av den, men det är inte ett måste för de 

anställda att ta del av den. Det är inte påtvingat utan personalen måste söka själva på intranätet 

för att hitta t.ex. kontaktpersoner och instruktörer av CSR inom företaget. Den information som 
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publiceras på Sociala Media angående samhällsansvar sköts centralt så det är inget som 

Magnusson eller hans kollegor arbetar med. (Flarup, 2013. Håkansson, 2013) De menar att 

många CSR komponenter är inkorporerade i den dagliga verksamheten men att de inte är många, 

och de erkänner själv att dem inte heller, har full förståelse för att det är CSR som de arbetar med.  

 

I nuläget är det mesta av CSR-arbetet fokuserat centralt i organisationen med och emot ledningen. 

Ledningen förmedlar i sin tur detta ut till deras respektive affärsområden, organisationen har 

även en CSR-sida på intranätet som alla anställda har tillgång till. (Höglund-Rosén, 2013) På 

regional nivå skapar CSR-ambassadören ett nyhetsbrev baserat på löpande information från 

huvudkontoret som sedan skickas till kontorscheferna på lokal nivå. Frågor kring CSR från lokal 

nivå ska riktas direkt till den som är ansvarig för området. Kommunikationskanalerna uppåt kan 

alltid bli tydligare så de anställda kan nå ansvariga för att få information eller input. Intranätet 

som i regel används för att förmedla information kring CSR är en svår kanal då det är svårt att 

avgöra hur många som faktiskt tar del av det som skrivs. Fler ”ansikte mot ansikte” möten skulle 

vara att föredra då det är ett bättre sätt att förmedla information. (Fehn, 2013) 

 

På lokal nivå ses även intranätet som den huvudsakliga kommunikationskanalen där de får ta del 

av det övergripande CSR-arbetet. På lokal nivå är det medarbetarnas intresse som skapar hål i 

informationsflödet när de inte tar del av informationen på intranätet. Dock är de grundläggande 

delarna i CSR som ekonomi, lagar och etik inkorporeras i utbildningen vilket hjälper de anställda 

att förstå Nordeas samhällsansvar och dess kunder. Kommunikationskanalerna uppåt i 

organisationen är inte så tydliga enligt Flarup (2013) och Magnusson (2013).  

Det nyhetsbrev som skickas ut från regional nivå faller lätt mellan stolarna då det egentligen inte 

är prioriterat, speciellt när det inte finns några direkta mål, utan de anställda prioriterar 

framförallt sin egen verksamhet först och mötet med den verksamhetens kunder. (Håkansson, 

2013) 

 

Uppföljning 

För att följa upp och kontrollera att CSR-arbetet bär frukt samlar Nordea på centralt håll in 

svaren från sin ”intressentdialog”, CSI och Employee Satisfaction Index (ESI), där de utvärderar 

om något så pass viktigt eller tydligt att de behöver se över eller ändra sin CSR-strategi, 
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alternativt ändra prioriteringarna i den. (Höglund-Rosén, 2013) Nordeas CSR-arbete baseras på 

FNs Global Compact som är basen för Nordeas hållbarhetspolicy. Nordeas CSR-rapport 

publiceras varje år i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) som även är granskas av 

Nordeas revisorer. Det viktiga är att inte enbart se till dessa riktlinjer utan ställa sig frågan, “Vad 

är viktigt för oss, hur påverkar vi samhället?” (Höglund-Rosén, 2013). Riktlinjerna är väldigt 

generella och hon menar att det är företagets egen verksamhet som måste analyseras för att se 

vad som är väsentligt, kan förändras och förbättras. Något att hålla i åtanke är att finanssektorn 

har utvecklat CSR något senare än övriga sektorer då de inte har direkt påverkan på samhället 

utan en mer indirekt påverkan. CSR är ett föränderligt område och det går aldrig att nå ett 

slutmål när det gäller arbetet med CSR, då målet alltid är rörligt. CSR ska inte vara något som 

ligger ovanpå verksamheten utan i den. Då blir det verkligt för de anställda och en del av arbetet. 

(Höglund-Rosén, 2013) 

  

Det är viktigt att Nordea som organisation utför och lever efter det samhällsansvar som de 

kommunicerar utåt till deras kunder. Att ta ord till handling och ta sitt samhällsansvar som bank 

sprider en stolthet och bra känsla hos de anställda inom organisationen. Banken ska inte 

skämmas för att de tjänar pengar för det är trots allt en grundsten i hela verksamheten vilket 

främjar bankens arbete med CSR. “Om man är stor, så får man banne mig vara snäll också” 

(Flarup, Stefan. 2013). Men varken på regional- eller lokal nivå finns några direkta mål eller 

uppföljning med CSR-arbetet. Utan den enda önskan som kan ses som ett mål är att Fehn (2013) 

ska samordna instruktörer två gånger per termin för projektet ”ekonomi pejl”.  

 

Magnusson som möter Nordeas kunder över telefon och Sociala Media anser att det är trevligt att 

arbeta för ett företag som tar ansvar för sina handlingar och inte arbetar med ”skumraskaffärer”. 

Han har även ett exempel på hur Nordea försöker påverka och följa ord till handling. ”OS i Sotji 

går snart av stapeln och Nordea sponsrar SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) och det går för 

närvarande en debatt kring Rysslands byggen och anti-homolagarna. Genom Nordeas sponsring 

av SOK har de därför valt att genomföra ett möte med SOK och andra sponsorer hur de ska 

agera och kunna påverka vilket är ett bra exempel på hur Nordea kan påverka, och tar till sig av 

yttre krav och påtryckningar” (Magnusson, 2013). 

 



 28 

5.2 Intervjuer med Swedbank  

 

CSR inom Swedbank 

Swedbank är en bank som tar socialt ansvar på orter de finns i. Carl-Johan Björlingson (2014) 

beskriver det ansvaret som sociala projekt de är engagerade i. Dessa sociala projekt är Unga Jobb, 

Äntligen Jobb, Ung Företagsamhet och Ung Ekonomi. 

 

Unga Jobb är ett projekt där Swedbank tillsammans med arbetsförmedlingen låter en praktikant i 

åldern 18-24 år praktisera på banken i tre månader. Praktikanten får erfarenhet och en första rad 

på sitt CV, detta har varit mycket lyckat. Detta sprids vidare till Swedbanks företagskunder som 

även de engagerar sig i projektet. Unga Jobb projektet har lett till 6000 praktikplatser sedan 2009. 

 

Äntligen Jobb fungerar på ett liknande sätt men där fokus ligger på utlandsfödda invånare med 

till exempel en civilekonomexamen från sitt hemland istället för ungdomar. Swedbank vill hjälpa 

dem in på den svenska arbetsmarknaden.Ung Företagsamhet är en viktig samarbetspartner för 

Swedbank, entreprenörskap är och kommer bli väldigt viktigt för Sverige. Ung Ekonomi är ett 

socialt projekt som utgörs av att anställda på Swedbank har föreläsningar i skolor på orten om 

vardagsekonomi. (Björlingson, 2014) 

 

Swedbank är även certifierade genom ISO 14001 som är en internationellt accepterad standard 

som utgör grunden för miljöledning. Som bank vill Swedbank bidra till att miljönytta och 

affärsnytta går hand i hand. (Björlingson, 2014) 
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Integrering och intern kommunikation av CSR 

Björlingson (2014) anser att det ligger en stor vikt vid att de anställda inom banken vet vilka 

sociala projekt Swedbank arbetar med och varför de gör det. Information och projekten finns att 

hitta på Swedbanks intranät där den största delen av bankens interna kommunikationsflöde sker. 

Det går även att läsa om dem på Swedbanks hemsida. 

 

Linda Förare (2014) är även hon inne på det spåret, ”Det ingår i arbetet och är en del av 

Swedbank. Det är någonting som ingår i vår vision och vårt sätt att jobba som är en integrerad 

del av vår vardag, och det måste du som medarbetare känna till. Man måste känna att det känns 

bra i maggropen så detta känns bra att berätta vidare. Och känner du inte att du kan köpa in dig 

på Swedbanks värderingar är det kanske bäst att söka sig någon annanstans.” (Förare, 2014) 

 

Att medarbetarna är medvetna om bankens CSR-arbete är väldigt viktigt för integreringen av 

CSR och detta bygger på att den interna kommunikationen fungerar. Anders Ahlgren (2014) 

anser att det ingår i varje medarbetares arbetsuppgifter att på någon sätt bidra till Swedbanks 

samhällsansvar. Det finns inskrivet i varje individuell utvecklingsplan för de anställda. 

Swedbank har en rad olika forum att kommunicera med sin person igenom. De viktigaste interna 

kommunikationsmedlen som framkommit under intervjuerna är intranätet, mail, personaltidning, 

telefonsamtal och ”live-meetings” via webbkamera. Swedbank har även en egen tv-kanal där de 

sänder viktig information till sina anställda och medarbetare. 

 

Den centrala delen av Swedbank beskrivs som en frågelåda där förslag av förbättringar och ideer 

samlas in utav de sex olika regionerna i Sverige. De fungerar som en inspirationskälla för hur 

Swedbank ska arbeta med CSR-frågorna och projekten inom organisationen. Den centrala delen 

ansvarar även för de ekologiska hållbarhetsfrågorna där de kontrakterar godkända leverantörer. 

Den delen är inget Linda arbetar med. Hon fungerar som en stöttande pelare för kontorscheferna 

inom hennes region det vill säga mellansverige. Det är oerhört viktigt att den interna 

kommunikationen är tydlig så att företaget kan agera på ett enhetligt sätt och där har Linda ett 

stort ansvar att förmedla tydlig och klar information till kontoren. Hon anser att den interna 

kommunikationen är den allra viktigaste och att organisationen är inte starkare än den svagaste 

länken. Dock är det något som Linda tror stora organisationer ofta brottas med, då det ibland kan 
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spricka i någon länk och informationskedjan bryts. Risken är att det finns många interna 

människor i en stor organisation som inte tänker på att det finns en slutkund där informationen 

till slut hamnar hos. (Förare, 2014) 

 

Uppföljning 

Det som framkommit under intervjuerna är Swedbank inte har några direkta mål och 

uppföljningar av CSR i den dagliga verksamheten och det får vi förklaringen i när frågan 

kommer om hur viktigt det är att samhällsarbetet genomsyrar verksamheten. 

”Ja det är jätteviktigt, det är en del av vår verksamhet. Vi driver inga projekt, det går inte att 

driva hållbarhetsarbete som projekt, för då blir det en check-in-the-box övning och det är inte 

det som är syftet. Det ska genomsyra vårt dagliga arbete varje dag hos alla medarbetare på 

kontoren, hållbarhetsarbetet är som ett träd som förgrenar sig och bara växer och växer.” 

(Förare, 2014) 

 

6. Analys  

6.1 CSR inom organisationen 

Nordeas och Swedbanks grundtanke i att inkorporera CSR inom organisationen bygger på att ta 

ett samhällsansvar då de som bank har en stor indirekt påverkan på samhället. Att en 

organisation måste vara lönsam är en grund som länge har genomsyrat företagande och 

lönsamhet är också basen för Carrolls (1991) pyramid vilka alla andra delar vilar på. Utan 

lönsamhet inom en organisation kan inte CSR-arbete ta sig uttryck och de övriga delarna blir 

endast omtvistade överväganden. Flarup (2013) anser att företag inte får skämmas för att de 

faktiskt tjänar pengar på sina tjänster, det är faktiskt detta som möjliggör att Nordea kan ge 

tillbaka till samhället. Hans tankesätt går hand i hand med Carrolls (1991) teori om att alla övriga 

delar inom CSR vilar på det ekonomiska fundamentet. Cornelissens (2008)  tankar går även de 

ihop med Flarups (2013) då han menar att organisationer idag måste kommunicera sitt CSR-

arbete då det innehåller sociala- och ekologiska aktiviteter samtidigt som företaget behöver 

generera vinster för att genomföra någon av de andra aktiviteterna.  
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För att inkorporera CSR i verksamheten behöver alla anställda varje år gå igenom Nordeas 

policy för etiska riktlinjer, sunda affärsrelationer och hållbarhetspolicy. Det som dock går att 

utläsa från intervjuerna är att det är få inom organisationen som faktiskt kopplar dessa policyers 

direkt till CSR. Innebörden av CSR för de intervjuade kan kopplas till det filantropiska ansvaret 

som är i toppen av Carrolls (1991) pyramid där de faktiskt ser utåt att företaget tillhandahåller 

resurser till samhället och förbättrar livskvalitén för de områden Nordea verkar i. Även 

Swedbank använder interna regelverk som är baserade på bankens värderingar, syfte och vision. 

Detta ska samtliga medarbetare inom banken ta del av, och detta inkluderar bankens arbete med 

CSR. Swedbank har valt att förenkla begreppet CSR och delat upp det i tre delar. Dessa delar 

benämner de som finansiell-, social- och ekologisk hållbarhet vilket de har valt för att enklare 

belysa fokusområden samt öka förståelsen och medvetenheten för CSR hos de anställda. 

(Swedbank, Hållbarhetsredovisning, 2013). Denna uppdelning som vi kan se att Swedbank har 

valt är intressant nog väldigt lik Cornelissens (2008) definition och förklaring av begreppet CSR.  

I och med denna koppling till en tydlig definition, har Swedbank som Hopkins (2007) förstått 

värdet av en tydlig definition, då det annars kan skapa tvetydigheter inom organisationen.  

 

6.2 Intern kommunikation av CSR 

Den interna kommunikationen av CSR inom Nordea och Swedbank är i hög grad envägsriktad 

nedåt till de ansvariga på kontorsnivå. Det finns möjlighet till kommunikation uppåt men de 

anställda har ett stort eget ansvar i att ta reda på hur denna kommunikation går till och vem de 

ska vända sig till är inte alltid helt klart. Inom Nordea sitter en regionschefassistent som även är 

CSR-ambassadör och enligt henne så vänder sig de anställda till den CSR-instruktör eller CSR-

ansvariga på det aktuella kontoret de verkar i då de har frågor om CSR-arbetet. Den information 

om vem som är ansvarig har inte alla medvetenhet om men den går att söka upp på Nordeas 

intranät. Flarup, Håkansson och Magnusson på lokal nivå säger att denna information finns att ta 

reda på via intranätet för de som behöver den men det är inte tydligt vem som är kontaktperson 

för dessa frågor. Det som framkommit under intervjuerna på Nordea är att det är en tydlig linje 

av envägskommunikation inom organisationen och detta stämmer väl överens med den interna 

kommunikations teorin och dess interna företagskommunikations teori vid större organisationer 

(Welch och Jackson, 2007). Det finns möjlighet till kommunikation och feedback uppåt inom 

organisationen men det är inte hur det huvudsakliga kommunikationsflödet går till. Någonstans 
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på vägen nedåt fastnar informationen om CSR-arbetet då många av de anställda utför arbetet 

men inte har en klar uppfattning av att det är ett CSR-arbete de utför.  

 

Den huvudsakliga kommunikationen på Nordea och Swedbank går via intranätet där det interna 

nyhetsflöde finns för de anställda. Nyhetsflödet som går ut till de anställda är valt av de 

kommunikationsansvariga och redigeras till att gälla det viktigaste och den mest aktuella 

informationen som bankerna väljer att sprida nedåt till de anställda. Det är inte alltid som CSR är 

prioriterat i detta nyhetsflöde inom Nordea vilket leder till ett bortfall av information om CSR 

som inte når ner till de lägre nivåerna inom organisationen. Inom Swedbank finns all information 

tillgänglig via intranätet för den som är intresserad och vill veta mer och där kan även ett bortfall 

ske. Då denna informationsväg är en indirekt informationsväg  (Strid, 1999) kan det innebära 

svårigheter att all information om CSR faktiskt når ut till alla anställda då man inte har 

arbetsplatsträffar eller informationsmöten kontinuerligt för de som inte har CSR specifikt som 

arbetsuppgift. 

 

Den interna kommunikations teorin tydliggör att för att en organisation ska bli framgångsrik och 

lyckas engagera sina anställda och uppnå deras mål är en avgörande faktor att organisationen 

måste ha en väl fungerande intern kommunikation så väl uppåt som nedåt (Welch och Jackson, 

2007). Freeman (1984, 218) klargör den interna kommunikationens vikt då han skriver “de 

interna intressenterna måste ses som en ledning via vilka ledningen når de externa 

intressenterna”. Det belyser i hög grad vikten av en väl fungerande intern kommunikation för att 

lyckas nå ut till de externa intressenterna och bli sedda som ett icke hycklande företag som står 

för sitt ord. Det optimala för ett företag är en tvåvägskommunikation genom ansikte mot ansikte 

möten fast detta är i praktiken svårt att genomföra inom Nordea så väl som Swedbank då det 

handlar om stora organisationer som är verksamma i flera länder.  

 

Enligt Welch och Jackson (2007) är en tvåvägskommunikation viktig för att företaget ska 

utvecklas och förbättras och detta är mer genomförbart i mindre organisationer då det är färre 

personer i ledningen och informationen flödar lättare. Fehn på Nordea berättade att de CSR-

ansvariga på regional nivå har möten där de diskuterar deras arbete fast detta har hittills bara 

skett en gång fysiskt, det kommunikationsmedel de använder sig av i större utsträckning är Lync 
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vilket är ett internt kommunikationsmedel. Det är de ansvariga som sedan ska kommunicera det 

viktiga CSR-arbetet och informationen nedåt i organisationen på de kontor de är anställda. 

Nordea har inkorporerat CSR-arbetet i organisationen och det gör enligt intervjuobjekten att de 

anställda känner sig stolta över arbetet de gör. De utför CSR-arbetet men det fallerar en del i 

informationsflödet angående definitionen av vad det faktiskt är de gör.  

 

”Den interna kommunikationen är oerhört viktig för det externa varumärkets fortlevnad” 

(Förare, 2014). Det är oerhört viktigt att den interna kommunikationen är tydlig så att företaget 

kan agera på ett enhetligt sätt och där har Förare ett stort ansvar att förmedla tydlig och klar 

information till kontoren. Hon tycker att den interna kommunikationen är den allra viktigaste 

och ”organisationen är inte starkare än den svagaste länken” (Förare, 2014). Dock är det något 

som Linda tror stora organisationer ofta brottas med då det ibland kan spricka i någon länk och 

informationskedjan bryts. Risken är att det finns många interna människor i en stor organisation 

som inte tänker på att det finns en slutkund där informationen tillslut hamnar. 

 

6.3 Ord till handling  

I likhet med Brunssons (2002) teori om ”organizational hypocrisy” kan det ses att Nordea agerar 

något inkonsistent mellan organisationens ideologi och deras kommunikation av CSR-handling 

internt. Nordeas önskan och mål är att alla anställda ska ha en medvetenhet kring CSR-initiativen 

och det övergripande arbetet men informationen kommuniceras endast nedåt genom intranätet 

som kräver att de anställda själva ska söka sig till informationen och ha ett egenintresse för 

området CSR. De personer som har ledande positioner på lokal nivå har inga mål eller 

övergripande riktlinjer att följa vilket blir inkonsistent gentemot företagets ideologi att de 

anställda ska skapa en medvetenhet kring CSR. Den information som kommuniceras och det 

CSR-arbete som de lokala kontoren utför, har de anställda ingen medvetenhet kring att det 

faktiskt är CSR. I Swedbank kan en viss inkonsistens tydas då det på lokal nivå inte finns några 

direkta mål eller riktlinjer, utan istället starka önskemål att alla kontor ska engagera sig i deras 

projekt. Förare (2014) menade att alla drar sitt strå till stacken vare sig det var direkt eller 

indirekt när det exempelvis gällde unga jobb. Swedbank har en tydligare definition av CSR än 

Nordea vilket leder till en större medvetenhet kring bankens arbete med CSR på lokal nivå, även 

fast de mest var fokuserade på det lokala arbetet. Swedbank använder även som Nordea sitt 
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intranät som främsta kommunikationskanal vilket lägger ett stort ansvar på de anställda att ta till 

sig informationen. Dock använder sig Swedbank även av tv, personaltidning och forum för att 

förmedla och diskutera CSR, vilket ökar de anställdas medvetenhet.  

 

Grafström et.al (2008) beskriver att många organisationer är försiktiga med att kommunicera sitt 

CSR-arbete externt och internt då de inte vill höja förväntningarna på att de följer det de säger i 

praktiken. Höglund-Rosén (2013) menar att Nordea inte kommunicerar sitt CSR-arbete fullt ut, 

men att de borde göra det då de gör ett bra arbete vilket borde visas internt och externt i större 

utsträckning. Swedbanks kommunikation baseras och grundas helt och hållet på den interna 

kommunikationen där de menar att de inte är starkare än den svagaste länken i kedjan. Innan 

något kommuniceras externt behöver det kommuniceras internt först, för företaget måste kunna 

agera på ett enhetligt sätt enligt Förare (2014). Risken i en stor organisation är att det finns 

många interna människor som behandlar informationen men som inte riktigt alltid tänker på att 

det finns en slutkund. (Förare, 2014) Valet av kommunikationssätt kan relateras till Ashforth och 

Gibbs (1990) “The self-promoter’s paradox” där de beskriver hur en överkommunikation av 

CSR-arbetet kan leda till en legitimitetsförlust. Ett företag som har problem med sin legitimitet 

kommunicerar ofta mer än de legitima företagen då de försöker kompensera och försvara sin 

organisation, och då uppstår denna paradox. Sett till Ashforth och Gibbs (1990) teori visar både 

Nordea och Swedbank att de är legitima organisationer då ingen av dem behöver 

överkommunicera deras CSR-arbete.  

 
  



 35 

7. Ord till handling inom finanssektorn 

7.1 Slutsatser 

 

CSR inom organisationen 

Nordea har inkorporerat CSR i sin dagliga verksamhet och försöker lära ut de grundläggande 

delarna av CSR som ekonomi, lagar och etik i utbildningen till dem är nyanställda för att skapa 

en förståelse för samhällsansvar (Flarup, 2013). Det som går att utläsa är att medvetenheten hos 

de anställda på lokal nivå är något bristfällig kring vad CSR är och vad Nordea genomför för 

CSR-arbete. Det är endast det filantropiska ansvaret (Carroll, 1991) som ses som CSR av de 

anställda och inte de övriga delarna som etik, lagar och ekonomi. De anställda på Nordea ska 

varje år gå igenom de etiska riktlinjerna och hållbarhetspolicys vilket sedimenterar CSR inom 

organisationen. Det som dock Nordea inte är tydliga med är att det är CSR som de anställda 

inom organisationen arbetar med och läser om dagligen. Att etikettera CSR mer och tydligare 

skulle skapa en större medvetenhet på lokal nivå vilket skulle kunna bidra till ett större 

engagemang för CSR hos de anställda. 

 

Swedbank har även dem inkorporerat CSR i sin dagliga verksamhet, men har till skillnad från 

Nordea brutit ned begreppet CSR i mindre beståndsdelar, delvis för enklare fokus för ledningen 

men även för ökad förståelse hos medarbetarna. Detta speglar även medvetenheten på lokal nivå 

där de anställda har en medvetenhet kring bankens CSR-arbete, även fast den även här är till viss 

del inriktad mot det filantropiska ansvaret. Swedbank har lyckats på ett bättre sätt än Nordea med 

att etikettera sitt CSR-arbete så det främjar förståelse hos de anställda, även fast det finns ett visst 

utrymme för förbättringar.  

 

Kommunikation av CSR 

Den huvudsakliga delen av den interna kommunikationen av CSR från centralt till lokalt håll är 

enkelriktad inom båda organisationerna. Nordea använder främst intranätet eller genomför 

videokonferenser via Lync där CSR-ansvariga kan medverka. Det som framkommit under 

studiens gång är att det finns ett hack i Nordeas informationsflöde, då de på den lokala nivån 

anser att de saknar riktlinjer angående CSR-arbetet. De utför CSR-arbete men de har inte full 

koll på att det faktiskt är CSR-arbete de utför. Någonstans på vägen mellan central- och lokal 
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nivå fastnar informationen. Det kan bero på att den informationen som finns att tillgå inte är 

obligatorisk utan är frivillig för den som är intresserad och finns att söka fram via intranätet. 

Swedbank har kommit lite längre på vägen för att främja intern kommunikation av CSR genom 

att skapa diskussionsforum där anställda kan dela med sig av information eller historier från 

verkligheten. De använder även personaltidningen och personal tv i större utsträckning för att 

förmedla information till de anställda. Dessa kanaler gemensamt skapar bättre förutsättningar för 

att informationen faktiskt ska nå sin slutdestination, sina medarbetare.  

 

Ett problem inom båda organisationerna är att tiden inte alltid räcker till för medarbetarna att läsa 

in sig på den information som faktiskt finns tillgänglig. De obligatoriska arbetsuppgifterna går 

först och ska hinnas med innan dagen är slut. Båda organisationerna litar väldigt mycket på att 

CSR ska vara inkorporerat i de dagliga uppgifterna.  Då linjerna mellan den interna och externa 

kommunikationen blivit allt mer utsuddade (Welch och Jackson, 2007) och interna intressenter 

används som ledare för att nå externa är det av stor vikt att de anställda faktiskt har kunskap och 

information kring bankens CSR-arbete. ”Organisationen är inte starkare än den svagaste länken” 

(Förare, 2014) vilket är oerhört viktigt för att inte organisationen ska tappa legitimitet.  

 

Ord till handling 

Både Nordea och Swedbank har integrerat CSR i det dagliga arbetet och båda organisationerna 

arbetar aktivt med just CSR. Men när vi kommer till intern kommunikation och medvetenhet 

skiljer sig organisationerna åt. Nordeas medarbetare har inte riktigt fullt ut en medvetenhet att de 

faktiskt är CSR många områden berör, det är inte tillräckligt tydligt. Swedbank har tydliggjort 

och brutit ned CSR som begrepp till mindre beståndsdelar som är enklare att förstå vilket i sin tur 

skapar en större medvetenhet hos medarbetarna. Swedbank har även fler kommunikationskanaler 

vilket främjar arbetet med CSR och låter de anställda ta del av varandras historier och kunskaper 

inom området.  

 

Både Nordea och Swedbank är relativt försiktiga i sin kommunikation av CSR både internt och 

externt vilket enligt Ashforth och Gibbs (1990), Brunsson (2002) och Grafström et.al (2008) kan 

visa på en hög legitimitet då ingen överkommunikation krävs. Företagen baserar sin 

kommunikation av CSR i dess faktiska handlingar.  
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Det resulterar dock i att Nordea agerar något inkonsistent mellan deras ideologi om att de 

anställda ska ha en medvetenhet om CSR och dess faktiska kommunikation av CSR inom 

organisationen. Om Nordeas ideologi är att skapa en medvetenhet hos de anställda så behöver de 

kommunicera mer internt för att skapa denna medvetenhet och om kommunikationen fortfarande 

är baserad på handling resulterar detta teoretiskt inte i någon legitimitetsförlust för 

organisationen. Om initiativ som exempelvis ekonomi pejl kommuniceras mer, CSR etiketteras 

och fler anställda blir delaktiga resulterar detta i en ökad medvetenhet hos de anställda kring 

CSR och det kan motverka den inkonsistens som idag kan tydas. Swedbank har dock kommit 

längre i implementeringen av CSR hos medarbetarna, detta då främjande 

kommunikationskanaler används och en tydlig definition finns inom organisation. Det kan dock 

diskuteras om CSR ännu har blivit en institutionaliserad norm inom organisationerna, dock kan 

det tydas att Swedbank har kommit längre i institutionaliseringen än Nordea.  

 

7.2 Slutdiskussion 

Resultatet av fallstudien visar att det är skillnader i den interna kommunikationen vilket speglar 

vilken vikt organisationerna lägger på intern kommunikation och kommunikation av CSR. En 

anledning till att kommunikationen ser ut som den gör inom organisationerna är hur de 

prioriterar kommunikationen av CSR inom organisationen. Swedbank prioriterar och främjar 

intern kommunikation i större utsträckning än vad Nordea gör då de använder sig av fler kanaler 

och mer av tvåvägskommunikation som till exempel deras diskussionsforum. Nordeas brist, eller 

otydlighet, i kommunikationen leder till en minskad medvetenhet hos de anställda då de i större 

utsträckning använder sig av envägskommunikation. Studien belyser att CSR är svårdefinierat 

och inte alltid prioriterat då mycket ansvar läggs på de anställda att själva söka sig till 

information om organisationens CSR-arbete. Den interna kommunikationen är viktigt för att 

företagen inte ska uppfattas som eller bli ett skyltfönster där ord behöver grundas i faktiskt 

handling. Den faktiska handlingen bygger på den interna kommunikationen. 

 

Den utmärkande betydelsen av resultatet är att organisationer måste använda sig av en tydlig 

kommunikation, gärna tvåvägskommunikation, och speciellt inom ett område som CSR.  

Enligt Tolbert och Zucker (1996) måste ett begrepp eller en strategi sedimenteras hos alla 

organisationens medlemmar så att det kan föras vidare i generationer inom organisationen för att 
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kunna bli en institutionaliserad norm. En av anledningarna till att CSR inte alltid kommuniceras 

internt kan vara att det inte är lagstadgat, CSR ses ofta som en central funktion samt är inte alltid 

prioriterad av organisationerna.  

 

Generalisbarheten av resultaten kan vara problematisk då endast de lokala kontoren i Uppsala 

har undersökts. Informationsflödet kan se ut på ett helt annat sätt på andra lokala kontor i andra 

delar av Sverige och i de länder där Nordea och Swedbank är verksamma i. Undersökning gäller 

även endast två företag, Nordea och Swedbank, och beskriver inte andra organisationers 

kommunikationsflöden inom finanssektorn. Urvalet av intervjuobjekt kan ha påverkat resultatet 

och andra intervjuobjekt skulle kunna ge ett annat resultat.  

 

Rekommendationer till praktiker 

Våra rekommendationer till praktiker är att skapa en bättre uppföljning på kommunikationsflödet 

så att informationen inte faller mellan stolarna och organisationen kan säkerställa att alla 

medlemmar tar del av informationen. Praktiker bör även vara tydliga med vad CSR är och vad 

förväntningarna är för varje avdelning inom området. Detta kan lösas med tydliga riktlinjer och 

mål med CSR och även en etikettering av begreppet CSR då det idag har många olika 

benämningar och många anställda inte vet att det är just CSR de arbetar med. Om en 

organisation använder sig av envägskommunikation behöver de säkerställa att alla 

organisationens medlemmar tar del av informationen, annars bör en tvåvägskommunikation 

införas. Tvåvägskommunikation har sina svårigheter inom en stor organisation och det är viktigt 

att det tydliggörs för organisationens medlemmar hur de kan och ska kommunicera uppåt genom 

organisationen. Tvåvägskommunikation kan också implementeras genom fler ”ansikte-mot-

ansikte” möten och dialoger. 

 

Förslag till framtida forskning 

Då denna studie visar tecken på att informationen inte flödar helt felfritt genom organisationerna 

kan ett förslag på framtida forskning vara att se hur informationsflödet inom större 

organisationer kan förenklas och om det är möjligt med en större del tvåvägskommunikation. Det 

är även av intresse att fortsätta studera CSR och då speciellt de interna effekterna som i mindre 

utsträckning har blivit belyst av tidigare studier. Andra branscher och organisationer skulle då 
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vara intressanta att studera för att finna en generaliserbarhet och en möjlighet att jämföra olika 

aktörer på marknaden. Medvetenhet om CSR hos de anställda inom organisationer skulle även 

kunna studeras i förhållande till hur och om CSR är institutionaliserat eller vilken roll 

medvetenhet har hos de anställda.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1: Centrala begrepp 

 

CSR eller Corporate social responsibility, refererar till bankföreningens definition :“Företag 

som frivilligt utöver lagstadgade skyldigheter, genomför åtgärder för att bidra till ett bättre 

samhälle och en renare miljö” (Bankföreningen, CSR.) 2011) 

 

Samhällsansvar, detta begreppet referar till Nordeas översättning av CSR för att förklara CSR 

och vad de gör de gör samhället. Begreppet är ett samlingsnamn för dess aktiviteter.  

 

Hållbarhetsarbete, refererar till Swedbanks definition av begreppet CSR. Swedbank har sedan 

brutit ned hållbarhetsarbete till finansiell-, social- och ekologisk hållbarhet. 

 

Hållbarhetsarbete, Riktlinjerna är baserad från Nordeas hållbarhetspolicy och syftar till att 

Nordea ska verka för gott medborgarskap, frihet, lika möjligheter, omsorg om våra medarbetares 

välbefinnande, etik, ärlighet, uppriktighet, omsorg och värna om miljön. (Nordea, 

hållbarhetspolicy. 2012) 

 

Self promotors paradox, ett begrepp som beskrivs i Ashford och Gibbs, 1990, och beskriver hur 

överdriven kommunikation av CSR kan leda till legitimitetsförslust hos en organisation/företag. 

 

Finanssektorn, är den sektorn som Paulina Göthberg undersöker i sin avhandling från 2011. 

Denna sektorn består av banker, försäkringsbolag, fonder, kreditmarknaden, investeringar och 

valutamarknaden. 

 

Banksektorn, referar till den sektorn som studien genomförs i där Nordea är verksam med andra 

svenska banker så som Swedbank, SEB.  
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Bilaga 2: Intervjutabell 

 

Intervjuobjekt: 

Nordea 

Nivå Titel Tidslängd Datum Typ 

Lena Höglund 

Rosén 

Central CSR Manager 55,26 min 2013-11-14 Ansikte-mot- 

ansikte 

Sofia Fehn Regional CSR-

ambassadör 

region 

chefsassistent 

 

49,05 min 2013-12-10 Ansikte-mot- 

ansikte 

Stefan Flarup Lokal Teamchef på 

kundcenter 

47,25 min 2013-11-29 Ansikte-mot- 

ansikte 

Elsa 

Håkansson 

Lokal Kontorschef 25,51 min 2013-12-12 Ansikte-mot- 

ansikte 

Anders 

Magnusson 

Lokal Sales Agent, 

Kundcenter 

23.30 min 2014-02-05 Ansikte-mot-

ansikte 

 

Intervjuobjekt:  

Swedbank 

Nivå Titel Tidslängd Datum Typ 

Linda Förare Central/regional Public affairs 

– CSR 

ansvarig 

mellansverige 

32.37 min 2014-05-09 Ansikte-mot-

ansikte 

Carl-Johan 

Björlingsson 

Lokal Kontorschef * 2014-04-16 E-post 

Anders 

Ahlgren 

Lokal Kontorschef * 2014-05-13 E-post 

* Oklart vilken tidslängd frågorna har tagit för intervjuobjekten.  
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Intervjuguide till intervjuer med Linda Förare och Lena Höglund-Rosén 

 

Generella frågor:  

● Vilka är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden? 

● Historiskt, varför började ni arbeta med CSR och hur har det utvecklats inom 

organisationen? 

● Vi har sett att ni använder samhällsansvar i större utsträckning än CSR, hur kommer det 

sig?  

● Hur arbetar ni med samhällsansvar CSR och varför? 

-Hur ser ni på och definierar just erat “ansvar”? 

● Hur väljer ni vilka områden (stakeholders) som är “viktigare” att prioritera än andra?  

● Finns det några yttre krav eller påtryckningar som får er att arbete med eller influerar 

arbetet med samhällsansvar (CSR)? Vilka skulle konsekvenserna bli om ni inte arbetade 

med dem? (Göthberg, Co-optation, 2011) 

● Har ni någon statistik på hur viktigt era kunder tycker att  samhällsansvar (CSR) är?  

 - Extern och intern statistik 

● Vilka interna anledningar har ni för att arbeta med samhällsansvar (CSR)? 

 

Mer specificerade kring internt arbete och kommunikation:  

● Hur kommunicerar ni era CSR handlingar internt?  

- Varför kommunicerar ni/varför kommunicerar ni inte kring arbetet? 

- Vad är målet med er interna kommunikation kring samhällsansvar (CSR)? 

- Hur ser ni på transparens? (Både in i organisationen och inom) 

● Använder ni er av några externa idéer för CSR-arbete som sedan implementerats i det 

interna arbetet? Vilka anser ni är ledande inom arbetet med CSR i er omvärld? 

(Finanssektorn) 

● Vilka nyckelindivider anser ni måste finnas inom en organisation för att CSR-arbetet ska 

utvecklas  och sedan kommuniceras till andra enheter? 
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● Har ni några processer eller krav på samarbeten mellan enheter inom banken för att 

bibehålla eller utveckla CSR-arbetet inom organisationen? 

● Har ni några kanaler för informationsutbyte (kommunikationskanaler) mellan era enheter 

kring arbetet med CSR? Och om det kommer förslag från enheter inom banken, hur ser ni 

till att de tas om hand? 

 - Vilka sätt kan ni själva förbättra ert CSR arbete internt? 

● I dagens samhälle när intressent nätverken blir både bredare och djupare, till vilken grad 

ska era intressenter få påverka er verksamhet och sättet ni arbetar? Vart går gränsen och 

hur ställer ni er internt till krav från intressenter? 

● Ord till handling! Hur följer ni upp och kontrollerar att det som sägs i CSR- och 

hållbarhetsrapporten efterlevs inom organisationen? Visar ni dessa resultat externt? 

● Hur tycker du/ni att den interna kommunikationen påverkar företagets anseende externt?  

 - Kan alla på företaget kommunicera företagets samhällsansvar? 

 - Påverkas de anställdas syn på samhällsansvar genom den kommunikationsstrategi ni            

valt?  

● Är det viktigt för er att samhällsansvaret genomsyrar verksamheten? 

● Har organisationen någon i styrelsen som är ansvarig för CSR eller har det som en del i 

deras arbetsuppgift?  

 

 

Intervjuguide till kontorschef/teamchef/CSR ambassadör i Uppsala:  

 

Generella frågor:  

● Vilka är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden som kontorschef/teamchef? 

● Historiskt, varför började ni arbeta med CSR och vilka ansvarsområden har ni på ditt 

kontor? 

● Hur ser ni på definitionen samhällsansvar som banken använder sig av? 

- Hur ser ni på och definierar just erat “ansvar”? 

● Hur väljer ni vilka områden (stakeholders/intressenter) som är “viktigare” att prioritera än 

andra eller får ni det från huvudkontoret? 



 48 

● Finns det några yttre krav eller påtryckningar som får er att arbeta med eller influerar 

arbetet med samhällsansvar (CSR)?  

- Vilka skulle konsekvenserna bli om ni inte arbetade med dem?  

● Har ni någon statistik på hur viktigt era kunder tycker att samhällsansvar (CSR) är?  

 - Om ni har det, visar ni denna externt och/eller internt? 

● Vilka interna anledningar har ni för att arbeta med samhällsansvar (CSR)? 

 

Den interna kommunikationen och arbetet med CSR på erat kontor: 

● Hur ser ni på den interna kommunikationen kring CSR handlingar? 

 - Varför kommunicerar ni/varför kommunicerar ni inte kring arbetet? 

 - Får ni någon information kring Nordeas CSR-arbete från huvudkontoret? Vilken sorts 

information får ni? 

 - Hur ser ni på transparens externt och internt? 

● Vilka kommunikationskanaler finns inom organisationen? 

 - Vilka kanaler använder ni er av om ni önskar kontakta en högre instans/ansvarig 

avdelning? Tycker ni det fungerar bra? 

● Hur kommunicerar ni (om ni kommunicerar) som kontorschef arbetet och målen med 

CSR inom din enhet? 

 - Tycker ni att det fungerar bra, eller mindre bra? Vad kan förbättras? 

● Har ni som enhets/avdelningschef möjlighet att påverka CSR arbetet? 

● Anser ni att ni uppnår legitimitet genom ert CSR-arbete? 

● Ord till handling! Hur följer ni upp och kontrollerar att det som sägs i CSR- och 

hållbarhetsrapporten efterlevs inom organisationen?  

 - Har ni några mål med ert CSR-arbete som måste uppfyllas? 

 - Anser ni att ni uppfyller era åtagande som ni tagit på er? Och om ni väljer en annan 

riktning, kommunicerar ni det då/och i så fall hur?  

● Har ni några processer eller krav på samarbeten mellan enheter inom banken för att 

bibehålla, utveckla eller informera om CSR-arbetet inom organisationen? 

● Är det viktigt för er att samhällsansvaret genomsyrar verksamheten? 
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Intervjuguide till anställd på Nordeas kundcenter i Uppsala:  

 

Generella frågor: 

●    Vilka är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden på Nordea? 

●    Vad vet du om Nordeas CSR-arbete? 

●    Hur ser ni på definitionen samhällsansvar som banken använder sig av? 

- Är den tydlig/otydlig? Finns det en bättre definition? 

●    Arbetar du något med CSR idag? 

●    Finns det några yttre krav eller påtryckningar kring CSR som ni får från era kunder via 

kontoret? 

●    Vet du om banken genomför någon undersökning kring kundernas uppfattning om CSR 

arbetet?      

●    Vilka interna anledningar anser du banken har för att arbeta med CSR? 

 

Den interna kommunikationen och arbetet med CSR på erat kontor: 

●    Hur ser ni på den interna kommunikationen kring CSR handlingar? 

            -  Är informationen lättåtkomlig och/eller tydlig? 

            - Får ni någon information kring bankens CSR-arbete från huvudkontoret eller 

närmsta chef? Vilken sorts information får ni (om ni får någon)? 

●    Vilka kommunikationskanaler finns inom organisationen? 

            - Vilka kanaler använder ni er av om ni önskar kontakta en högre instans/ansvarig 

avdelning? Tycker ni det fungerar bra? 

●    Får du några mål eller riktlinjer att arbete med eller informera om CSR till kollegor eller 

kunder? 

●    Har ni som anställd möjlighet att påverka CSR-arbetet? 

●    Anser ni att Nordea uppnår legitimitet genom ert CSR-arbete? 

●    Har du någon gång tagit del av Nordeas hållbarhetsrapporter?  

            - Har ni några mål med ert CSR-arbete som måste uppfyllas på din arbetsplats? 

●    Har ni några processer eller krav på samarbeten mellan enheter inom Nordea för att 

bibehålla, utveckla eller informera om CSR-arbetet inom organisationen? 

●    Är det viktigt för dig att samhällsansvaret genomsyrar verksamheten? 


