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Sammanfattning 

Hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande har under de senaste decennierna 

uppmärksammats allt mer, inte minst efter finanskrisen 2008, vilket orsakades av bank och 

finanssektorns ansvarslösa uppförande. Till följd av detta har förtroendet av sektorn minskat 

vilket resulterat i en allt större efterfrågan på hållbarhet och transparens av fältets aktörer då 

bankerna är starkt kopplade till den finansiella stabiliteten. Studien avser att skapa en djupare 

förståelse för Sveriges fyra största bankers hållbarhetsredovisning med fokus på hur bankerna 

arbetar med hållbarhet i relation till samhällets efterfrågan. Som utgångspunkt används 

bankernas hållbarhetsrapporter mellan åren 2014–2018. Studien har antagit en kvalitativ 

forskningsstrategi som präglats av en innehållsanalys vid datainsamlingen. Vidare har studien 

utgått ifrån en abduktiv forskningsdesign där teori och empiri i växelverkan justerats för att 

besvara syftet på ett lämpligt sätt. Utifrån kodningsschemat som utvecklades tillsammans med 

bankernas egna rubricering av sitt hållbarhetsarbete och Schwartz och Carrolls (2003) tre 

domänmodell, samlades data in från bankernas hållbarhetsredovisning. Detta analyserades 

sedan med hjälp av legitimitetsteorin, institutionell teori och den kritik som riktats mot 

hållbarhetsredovisning. Studiens resultat pekar mot att bankernas presentation av sitt 

hållbarhetsarbete formats av externa förväntningar och påtryckningar, under en tid av minskat 

förtroende för hela bank- och finanssektorn. Vidare har hållbarhetsredovisningens inverkan på 

bankernas legitimitet uppskattats vara låg samt att motstridigheter av bankernas 

kommunikation beror på att bankerna försöker tillfredsställa många olika behov. 
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Abstract 

Sustainable development and responsible entrepreneurship have attracted increasing attention 

in the recent decades, especially after the financial crisis in 2008, which was caused by 

mismanagement and irresponsible business practice by the banking and financial industry. As 

a result of this the industry’s credibility has diminished which has resulted in a higher demand 

for sustainability and transparency from the banks as they are strongly linked to the financial 

stability. The study aims to create a deeper understanding of Sweden's four largest banks 

sustainability reports, focusing on how the banks work with sustainability in relation to what 

society demands. The focal point will be on the banks' sustainability reports between the years 

of 2014-2018. The study has adopted a qualitative research strategy to decode the data a content 

analysis has been used. It has also been based on an abductive research design where theory 

and the collected data has formed the basis for the conclusion. Based on the coding scheme 

that was developed together with the bank’s own classification of their own sustainability 

development and Schwartz and Carroll’s (2003) three-domain model of CSR, data was 

collected from the bank’s sustainability report. This was then analysed together with the help 

of legitimacy theory, institutional theory and the critic directed towards the sustainability 

report. The study results indicate that the bank’s presentation of their sustainability report 

shaped of external expectations and pressure, under a time of diminished trust for the bank and 

finance sector. Furthermore, the sustainability report’s effect on the bank’s legitimacy is 

estimated to be low and the conflicts brought forward by the bank’s is due to the bank’s trying 

to satisfy many different needs. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Begreppet hållbar utveckling tas ofta för givet, men vad innebär det egentligen att arbeta med 

hållbarhet? Begreppet kom framför allt att tas på större allvar under slutet av 1980-talet med 

publiceringen av ”Report of the World Commission on Environment and Development: Our 

Common Future” eller Brundtlandrapporten (Unerman et al., 2014). Rapporten skrevs av 

Världskommissionen på beställning av FN och bygger på tre principer: ekonomisk tillväxt, 

miljöbevarande och social jämlikhet (Frostenson et al., 2018). Hållbar utveckling har satt press 

på företagen att bedriva sina verksamheter på ett ansvarsfullt sätt (ibid). Idén om företagens 

ansvar eller samhälleliga ansvar d.v.s. Corporate Social Responsibility (CSR), blev alltmer 

framträdande och uppmärksamhet från tidigt 1950-tal (Carroll, 2015). Carroll (2015) 

argumenterar för att Howard R. Bowen anses vara ”Father of Corporate Social 

Responsibility”, detta för att Bowen’s bok Social Responibilites of the Businessman (1953) 

utmärker den moderna litteraturperioden av CSR-begreppet. Bowen menade att företagare hade 

stort inflytande och påverkan på både samhälle och medborgare (ibid). CSR begreppet 

förknippas ofta med ekonomi, miljö och socialt eller samhälleligt ansvar, företag kan inte 

enbart arbeta med att exempelvis, minska deras miljöavtryck utan måste även arbeta med 

hållbara frågor i förebyggande syfte (Frostenson et al. 2018). CSR har däremot kritiserats av 

bl.a. nationalekonomen Milton Friedman som menade att företaget inte har något ansvar 

gentemot samhälle utan endast till företagets främsta intressenter, aktieägarna (Friedman, 

1970). 

  

CSR har under senare tid fått allt större utbredning, åren runt 2000-talet uppmärksammades en 

rad olika företagsskandaler och CSR blev ett svar på det ansvarslösa företagandet (Borglund et 

al., 2009). CSR arbetet motiveras främst av företagens fruktan av att skandaliseras i media då 

detta medför negativa ekonomiska konsekvenser. Fruktan av att skandaliseras är stark 

sammanlänkade med företagets legitimitet och förtroende. Enligt Deegan (2007) är legitimitet 

och förtroende en grundförutsättning för företagets långsiktiga överlevnad. Bank och 

finanssektorn har sett en ökad misstro och minskat förtroende sedan finanskrisen 2008, vilket 

utlöstes av ansvarslös utlåningspolicy och vanskötsel av branschens aktörer (Lentner et al., 

2015). Bank och finanssektorn är på många sätt en förtroendebransch där vanskötsel potentiellt 
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har stora negativa socioekonomiska konsekvenser, med risk för spill-over effekter till andra 

marknader (ibid). Bankernas hållbarhetsarbete blir därför en viktig fråga om finansiell stabilitet 

(ibid). 

  

Enligt Frostenson et al. (2018) kan hållbarhetsredovisning förstås genom förändringar både i 

omvärlden och lokalt. I samband med samhällets minskade förtroende för företagen, inte minst 

för bankerna uppstod även frågan om att företag inte enbart skulle redovisa för sina ekonomiska 

vinningar utan även redovisa samhälleligt (Frostenson et al., 2018). I hållbarhetsredovisningen 

förväntas företagen redovisa för, utöver ekonomiskt, även socialt och miljömässigt ansvar 

(ibid). Däremot kan samhällets ständigt förändrade förväntningar inte alltid regleras av 

juridiska ramverk och institutioner. Det blir därför ett fokus på legitimitet och förtroende där 

överträdelser av samhällets förväntningar regleras och sanktioneras av samhället själv, t.ex. 

genom produkt och tjänstebojkotter (ibid). Under senare tid har krav och påtryckningar genom 

bl.a.  politiska direktiv, Non-governmental organizations (NGO:er) och samhälle har antalet 

företag som hållbarhetsredovisar ökat (Unerman et al., 2014).  

1.2 Problemformulering 

Parallellt med att förekomsten av hållbarhetsredovisningen ökat har även dess nytta kommit att 

ifrågasättas (Frostenson et al., 2018). Unerman et al. (2014) menar att många företag både 

redovisar och i offentliga uttalanden säger sig ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. 

Detta har däremot kommit att kritiseras och kritiken grundar sig i att företag endast använder 

hållbarhetsredovisning som ett public relations verktyg för att antingen stärka eller bibehålla 

de intressenters samtyckande som på något sätt påverkar företagets långsiktiga 

vinstmaximering och överlevnad (ibid). Vidare kritiseras organisationers verkliga intentioner 

bakom hållbarhetsredovisningen, d.v.s. att det egentligen handlar om att ta hänsyn till de mest 

betydelsefulla och inflytelserika intressenternas önskemål. Unerman et al. (2014) menar att 

sanningen ligger någonstans mittemellan ett public relations verktyg och ett genuint intresse 

för hållbar utveckling. 

  

Problemet ligger just här, bankerna har stort inflytande på både social och ekonomisk 

utveckling. Om bankerna inte arbetar ansvarsfullt kan det potentiellt ha förödande 

konsekvenser på samhället. Enligt Benedikter (2011) hänger ett lands ekonomiska framtid till 

stor del på att bank och finanssektorn agerar ansvarsfullt. Alla människor förlitar sig antingen 
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direkt eller indirekt på banker vilket ställer höga krav på att banker faktiskt arbetar hållbart 

(ibid). Som tidigare nämnt har ekonomiska kriser däribland finanskrisen 2008 haft betydande 

negativa socioekonomiska konsekvenser för samhället i stort. I samband med krisen förlorade 

över sju miljoner amerikaner sina jobb, två miljoner européer och 10 miljoner trycktes under 

fattigdomsgränsen. Under samma tid förlorade många hushåll sina bostäder och andra sina 

livsbesparingar (ibid). Detta kan krediteras till bank och finanssektorn vårdslöshet och oetiska 

arbetssätt, vilket har resulterat i en skepsis och misstro till fältets aktörer (ibid). Visserligen har 

påtryckningar från statliga och icke statliga institutioner i form av reglering ökat sedan dess 

(Unerman et al., 2014). Även samhällets intresse för bankernas hållbarhetsarbete har ökat och 

parallellt med detta har även diskussionen om transparens och riskminimering växt (Frostenson 

et al., 2018). 

  

Bankerna kan inte längre enbart fokusera på vinstmaximering och vara ”money machines”, 

möjligen på kort sikt är detta möjligt. Däremot för att säkerställa bankens långsiktiga 

överlevnad måste banken arbeta med hållbar utveckling då samhällsutvecklingen går alltmer 

mot ett granskningssamhälle (Michael Power, 1999). Hållbarhetsredovisningen har därför 

blivit ett sätt att försöka mätta eller tillfredsställa kravet på ansvar och riskminimering genom 

transparens (Frostenson et al. 2018). Frostenson et al. (2018) menar emellertid att kravet om 

öppenhet paradoxalt nog istället kan leda till minskad öppenhet, genom att företag istället blir 

experter på att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete snarare än att på riktigt vara 

genomskinliga (ibid). Det finns dem som menar att hållbarhetsredovisningen blir ett sätt för 

företagen att skönmåla verksamheten genom window-dressing, d.v.s. att särkoppla 

organisations praxis från det som man kommunicerar ut (ibid). 

  

Enligt Frostenson et al. (2018) ”bör man se på hållbarhetsredovisningen med skeptiska ögon”, 

inte minst på större företag vars verksamheter potentiellt kan utgöra stor skada på både miljö 

och samhälle. Sveriges fyra största banker, Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken 

stämmer väl in i detta resonemang. Dessa fyra banker står tillsammans för över hälften av all 

utlåning i Sverige (Finansinspektionen, 2019). Deras hållbarhetsarbete har stort inflytande och 

påverkan på både samhället i stort och samhällsutvecklingen. Med detta i åtanke, är det 

intressant att undersöka bankernas kommunikation av deras hållbarhetsarbete i relation till 

samhället.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Studien avser att skapa en djupare förståelse för Sveriges fyra största bankers 

hållbarhetsredovisning med fokus på hur bankerna arbetar med hållbarhet i relation till 

samhällets efterfrågan. Som utgångspunkt används bankernas hållbarhetsrapporter mellan åren 

2014–2018. 

● Hur kommunicerar bankerna sitt hållbarhetsarbete genom sin hållbarhetsredovisning? 

● Vilka fokusområden inom hållbarhet presenterar respektive bank? 

○ Råder det motstridighet i respektive banks hållbarhetsredovisning? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Legitimering 

2.1.1 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin utgår från att organisationer ständigt söker efter nya medel för att uppfattas 

som goda samhällsmedborgare och skapa förtroende gentemot samhället. Organisationerna 

förväntas att uppträda på ett sätt som ligger i linje med omgivningens normer och värderingar.  

Begreppet legitimitet (eng: organizational legitimacy), är centralt inom både legitimitetsteorin 

och den institutionella teorin. Suchman (1995) definierar legitimitet ur ett organisatoriskt 

perspektiv enligt följande: 

  

” Legitimacy is a generalised perception or assumption that the actions of an entity are 

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

beliefs, and definitions” (Suchman, 1995, s.574). 

  

Kärnan av teorin menar Suchman (1995) är relationen mellan organisationer och det samhälle 

som de verkar inom, organisationen blir betraktat som legitim först då dess handlingar 

accepteras av samhället. Legitimitet anses vara en resurs, vilket organisationers långsiktiga 

överlevnad hänger på och den tilldelas av samhället (Deegan, 2007). Till skillnad från andra 

resurser kan organisationer påverka och förändra den genom olika åtgärder och information 

relaterade strategier, ett exempel på en sådan strategi är verksamhetens hållbarhetsredovisning 

(Ibid). Centralt inom legitimitetsteorin är det så kallade ”sociala kontraktet” vilket innebär en 

relation mellan organisation och det samhälle som organisationen är verksam i (Fernando & 

Lawrence, 2014). Utifrån teorin kan en organisation endast upprätthålla sin verksamhet genom 

att de har stöd och acceptans av samhället, stödet och acceptansen är ett resultat av 

organisationen tar hänsyn till de samhällets förväntningar och krav (Deegan, 2007). 

Organisationens framtida överlevnad hotas om samhället uppfattar att det sociala kontraktet 

har brutits eller missbrukats på något sätt (Deegan, 2006; Deegan, 2007). Det sociala kontraktet 

delas in i två villkor, de explicita villkoren vilka är lagstadgade krav och de implicita villkoren, 

d.v.s. det som inte är lagstiftat utan bygger på samhällets normer och värderingar (Gray et al., 

1996; Deegan, 2007).  
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En annan central del av legitimitetsteorin är termen legitimitetsgap (eng: legitimacy gap), gapet 

uppstår då omgivningens uppfattning av organisationen inte överensstämmer med 

omgivningens förväntningar. Legitimitetsgap kan uppstå omedvetet genom att organisationer 

inte hunnit anpassa sig till omgivningens förväntningar. Alternativt genom att organisationer 

försöker vilseleda (eng: window-dressing). Som tidigare nämnt finns det olika strategier för att 

hantera legitimitetshot och för att minska legitimitetsgapet. Strategierna varierar beroende på 

dess syfte, det kan antingen vara att organisationen försöker erhålla (eng: gain), upprätthålla 

(eng: maintain) eller reparera (eng: repair) sin legitimitet (Suchman, 1995; Deegan, 2007). 

 

Även om legitimitetsteorin enligt Deegan (2007) är populär inom forskning kring 

hållbarhetsredovisning och den bidrar med användbara insikter inom området är teorin inte 

utan sina begränsningar. Till exempel, är att det inte finns tillräckligt med underlag för att 

konstatera att hållbarhetsredovisning faktiskt fungerar som ett medel för att reducera 

legitimitetsgapet alternativt erhålla legitimitet.  

2.1.2 Institutionell teori  
Kärnan av den institutionella teorin bygger på att organisationer anammar vissa organisatoriska 

praxis genom påverkan från externa krafter (Hirsch, 1975; Lai et al., 2006; Martin, 2018). De 

externa krafterna kan bl.a. innefatta nya politiska direktiv, förändrade samhällsvärderingar och 

normer som på ett eller annat sätt pressar organisationer till att anamma särskilda 

organisatoriska praxis (Wooten & Hoffman, 2008; Martin, 2018). Denna process leder till att 

organisationer inom samma organisationsfält över tid tenderar att homogeniseras d.v.s. blir mer 

lika varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009). Organisationsfält har sin grund i diverse olika 

kunskapsområden och det var Kurt Lewin som introducerade begreppet inom 

samhällsvetenskapen på 1930-talet (Martin, 2003; Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio och 

Powell (1983) använde begreppet som ett alternativ till industri eller bransch och definierar 

begreppet organisationsfält enligt följande: 

  

” … those organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of institutional 

life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies, and other 

organizations that produce similar services or products” (DiMaggio & Powell, 1983, s.148). 

 

DiMaggio och Powells (1983) definition av organisationsfält tar hänsyn till fler aktörer och 

institutioner som är med och formar fältet än vad bransch eller industri gör. DiMaggio och 
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Powell (1983) sökte med hjälp av begreppet förklara homogeniseringen av företag och 

organisation som verkar inom dessa fält. Vidare hade de uppmärksammat att flera 

organisationer hade byråkratiserats även om det inte var det mest effektiva sättet att organisera 

sig på. Som tidigare nämnt, är legitimitetsbegreppet även centralt inom institutionell teori. När 

man talar om legitimitet inom den institutionella teorin dyker två begrepp upp: isomorfism och 

löskoppling. I organisationers strävan om legitimitet medför att de tar till sig fältets egenskaper 

(Fernando & Lawrence, 2014). Detta leder till att organisationerna inom fältet homogeniseras 

eller blir isomorfa. Att rätta sig efter de externa påtryckningarna kan emellertid förknippas med 

försämrad kostnadseffektivitet och istället väljer organisationer att medvetet skilja på den 

formella strukturen från faktisk organisationspraxis, därmed sker en löskoppling och ett 

legitimitetsgap uppstår (Eriksson-Zetterquist, 2009). Deegan (2013) menar att löskoppling är 

intressant vid studerandet av hållbarhetsredovisning (eng: sustainability reporting), då 

hållbarhetsredovisning kan utnyttjas genom att skapa en förskönad bild av verksamhetens 

hållbarhetsprestationer. Således kan den formella organisationsstrukturen uppfattas av andra 

som att organisationen arbetar hållbart men i själva verket handlar det om att maximera vinsten 

och skapa aktieägarvärde (Deegan, 2013). Likaså är isomorfism nära anknutet till 

legitimitetsbegreppet, det handlar om att antingen anskaffa, bibehålla eller reparera sin 

legitimitet genom att anpassa sig till påtryckningar och förväntningar från samhälle, statliga 

myndigheter eller andra aktörer i omgivningen (Martin, 2018). Isomorfism delas in i tre olika 

former av påtryckningar; tvingande (eng: coercive), imiterande (eng: mimetic) och normativ 

(eng: normative) (Martin, 2018). Tvingande isomorfism, avser homogenisering genom 

påtryckningar från aktörer som organisationen är beroende av, exempelvis staten och statliga 

myndigheter. Påtryckningarna kan vara i form av nya politiska direktiv och förordningar. 

Imiterande isomorfism innebär att organisationen imiterar en framgångsrik aktör inom 

organisationsfältet, i hopp om att få samma goda resultat som dem (Martin, 2018). Den tredje 

och sista formen, normativ isomorfism kan förklaras som påtryckningar från 

samhällsinstitutioner exempelvis, Non-Governmental Organisations (NGO:er) och media 

(ibid). Denna kopplas starkt till samhällsdebatten och samhällets intresse d.v.s. samhället har 

förväntningar på organisationer att agera i linje med deras intresse. Organisationer är ständigt 

pressade att framställa sig själva som goda samhällsmedborgare, ett tillvägagångssätt är att 

hållbarhetsredovisa vilket samhälle och andra intressenter kan ta del av företagets 

hållbarhetsarbete (ibid). 
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2.1.3 Hållbarhetsredovisning och Standarder för hållbarhetsredovisning 
 

Frostenson et al. (2018) beskriver hållbarhetsredovisning som ”en ram för att redovisa 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet”. 

Hållbarhetsrapporteringen syftar till att informera företags intressenter: aktieägare, 

medarbetare, samhälle, omvärld, samarbetspartners, kunder m.fl. om hur företag under året 

arbetat med hållbarhet. De tre CSR dimensionerna ekonomi, samhälle och miljö har sedan 

1990-talet fått allt större betydelse för hållbar utveckling i vilket John Elkington (se: Frostenson 

et al., 2018) spelat en betydande roll. Hållbarhetskonceptet Triple bottom line introducerades 

av Elkington (se: Frostenson et al., 2018) under 1994 vilket bygger på de tre ovan nämnda 

dimensionerna, han förespråkade vikten av att företag skulle redovisa dessa. Elkington (se: 

Frostenson et al., 2018) menade att företagen inte enbart kunde redovisa de ekonomiska 

vinningarna utan att det även fanns ett behov att redovisa företagets miljöpåverkan och bidrag 

till samhälle (ibid). Detta på grund av både legitimitetsskäl och ett växande intresse för 

transparens av företagens arbete hos intressenterna (ibid). Vidare menade han att det måste 

finnas en balans mellan dessa ansvarsområden då de är nära sammanlänkade och han liknade 

dessa vid tre kontinentalplattor. Om en av ”plattorna” rör på sig så rör sig också de två andra 

(ibid). Om det uppstår en konflikt mellan dessa, kan de påverka varandra negativt, exempelvis 

om ett företag har en ansvarslös policy vad gäller miljö kan detta i sin tur leda till att 

produkterna förlorar sin attraktionskraft till följd av ett misstycke hos kunderna (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Elkington (se: Frostenson et al., 2018) och andra förespråkare för hållbar 

utveckling bl.a. Michael Power (ibid) poängterar vikten för inkludering av miljö- och 

samhälleligt ansvar i företagens redovisning (ibid). Framväxten av både nationella och 

internationella organ som främjar hållbarhetsredovisning och erbjuder företag riktlinjer för hur 

en sådan ska se ut har haft en betydelsefull roll i utvecklingen av hållbarhetsredovisning 

(Adams & Narayanan, 2007). Global Reporting Initiative (GRI) och the International Standards 

Organization (ISO) är två exempel på denna typ av organisationer. GRI grundades 1997 och 

har idag en ledande ställning inom hållbarhetsredovisningen (Frostenson et al., 2018). GRI:s 

riktlinjer fungerar som hjälp för företag att redovisa för deras ekonomiska, miljömässiga och 

sociala arbete. Riktlinjerna bygger på redovisningsprinciper om bl.a. transparens, neutralitet 

och tydlighet (Adams & Narayanan, 2007). GRI:s riktlinjer är helt frivilliga och för medlemmar 

fungerar det bl.a. som en legitimitet stämpel (ibid). 
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Hållbarhetsredovisningen fyller två vitala funktioner, den ena är ”ett instrument för ökad 

transparens” och det andra är ”ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser” 

(Frostenson et al., 2018). Det första avser att redogöra för intressenterna om företagets 

hållbarhetsarbete och det andra handlar om hur arbetet kan mätas, kontrolleras och målstyras 

(ibid). 

  

Det har emellertid riktats kritik mot användandet av hållbarhetsredovisningen. Frostenson et 

al. (2018) delar upp kritiken i två delar, den ena riktas mot själva hållbarhetsredovisningen 

gällande att den är obehövlig och att det är ett slöseri på företagets resurser. Den andra kritiken 

bygger istället på att transparensen minskar genom kravet på öppenhet. Detta för att företag 

riskerar att endast redovisa det som de vill dela med sig av, även så kallat ‘window-dressing’ 

och därför bör man förhålla sig kritiskt till hållbarhetsredovisningen (ibid). Kravet om öppenhet 

kan därför istället leda till en mer professionaliserad kommunikation snarare än riktig 

transparens (ibid). Även om kritiken är berättigad finns det ändå en positiv trend som 

hållbarhetsredovisningen har fört med sig, vilket är att företag ägnar sig åt att faktiskt förbättra 

sitt hållbarhetsarbete även om det inte är lika ”bra” som de framställer det att vara (ibid). 

2.2 Hållbarhet 
Hållbarhet förknippas ofta med begreppet Corporate Social Responsibility. CSR kan förklaras 

med att företag och samhälle är nära sammanknutna och inte två enskilda enheter då samhället 

förväntar sig att företagen ska bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt (Fleming & Jones, 

2013). Ofta delas CSR in i tre ansvarsområden, ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. En alternativ definition av CSR ges i kommande stycke. 

2.2.1 The three-domain model of CSR 

Schwartz och Carrolls (2003) ”three-domain model of CSR”, hädanefter tre domänmodellen, 

är en vidareutveckling av Carrolls (1991) CSR-pyramid och en alternativ konceptualisering av 

det mångfacetterade begreppet Corporate Social Responsibility. Strukturen av Carrolls (1991) 

pyramid visade sig vara problematisk då ansvarsområdena kunde tolkas vara rangordnade efter 

relevans, vilket inte varit hans intention (Schwartz & Carroll, 2003). Tre domänmodellen är 

framställt som ett ‘Venn diagram’ vilket Schwartz och Carroll (2003) menar minskar risken 

för att den ska misstolkas ha en hierarkisk struktur samt att domänerna överlappar varandra. 

Modellen utgörs av tre huvudsakliga ansvarsområden, nämligen ekonomiskt, legalt och etiskt 
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ansvar (ibid). Det ekonomiska ansvarsområdet avser de aktiviteter som antingen har direkt eller 

indirekt positiv inverkan på företaget (ibid). Alla aktiviteter med antingen direkta eller indirekta 

positiva ekonomiska fördelar kan enligt Schwartz och Carroll (2003) bedömas som ekonomiskt 

motiverade handlingar. Vidare menar dem att nästan alla aktiviteter motiveras av ekonomiska 

skäl (ibid). Företag tar legalt ansvar genom att respektera de lagar och förordningar som råder 

i det land som de är verksamma i. Det sociala kontraktet mellan företag och samhälle ställer 

krav på företag att de bl.a. bedriver verksamheten i enlighet med lagen (ibid). Det etiska 

ansvaret handlar om det som inte är lagstadgat men som omgivningen och samhället förväntar 

sig av företaget. Dessa förväntningar bygger på omgivningens normer och värderingar och 

förändras kontinuerligt (ibid). Etik innefattar i stora drag de företagsaktiviteter som syftar till 

att stärka företagets bild som en god samhällsmedborgare, exempelvis förväntas företag arbeta 

med miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter m.m. (ibid). Om inte förväntningarna respekteras 

riskerar företagets produkter och tjänster att tappa attraktionskraft (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

I Carrolls (1991) pyramid ingick även filantropi som ett eget ansvarsområde men i tre 

domänmodellen är den en del av det etiska och ekonomiska ansvaret. Eftersom att filantropi, 

likt etik handlar om att framställa företaget som en god samhällsmedborgare (Schwartz & 

Carroll, 2003). Det som emellertid skiljer filantropi från etik är att det förstnämnda anses enligt 

Schwartz och Carroll (2003) som ”frivilligt” då samhället inte förväntar sig att företag ska 

exempelvis, donera pengar till välgörenhet eller bidra med volontärer (ibid). Filantropi är kan 

även överlappa med det ekonomiska ansvaret då filantropiskt motiverade handlingar också kan 

medföra direkta eller indirekta ekonomiska fördelar (ibid). Tre domänmodellen tar hänsyn till 

att vissa företagsaktiviteter inte är helt ”rena”, d.v.s. att de inte enbart placeras i ett utav 

domänerna. Ett företag kan arbeta med att skära ned sina koldioxidutsläpp vilket har indirekta 

ekonomiska fördelar och därmed har företaget både tagit ansvar gentemot samhället (etik) och 

aktieägare (ekonomi).  
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Figure 1: Three-domain model of CSR (Schwartz & Carroll, 2003, s.509) 

 

2.2.2 Kritik mot CSR 

 
Milton Friedmans kritik mot företagens samhälleliga ansvar är mycket omtalad, inte minst hans 

artikel ”The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” från 1970 (Dunn & K. 

Burton, 2006). Friedman’s (1970) kritik bygger på att företag inte har något ansvar gentemot 

samhället utan ett företags enda ansvar är att maximera vinsten för dess aktieägare. Han liknade 

hållbarhetsansvaret med en mantel (eng: Cloak) då han uppmärksammat en viss tvetydighet 

bland företagare (Friedman, 1970). Vidare menade han att ledningen ska spendera företagets 

pengar som aktieägarna önskar (Crane et al., 2008). Han var en stor förespråkare för det fria 

marknadssystemet, d.v.s. att utbud och efterfrågan bestämmer vilka aktörer som tillåts delta på 

marknaden, något som han menade att principen om CSR motsäger (Friedman, 1970). Slutligen 

hävdade Friedman (1970) att det sociala ansvaret inte ligger hos företaget att lösa, utan att de 

sociala problemen kommer att lösas av obundna funktioner i det fria marknadssystemet. Om 

det fria marknadssystemet inte kunde lösa de sociala problemen faller det inte under företagens 

ansvar utan det ligger hos regeringen och lagstiftarna att lösa dem (ibid). Det är många som 

fortsatt på Friedmans spår och mycket av den kritik som riktats mot CSR handlar om att 

företagets primära syfte försvagas och att CSR arbete gör företagen mindre konkurrenskraftiga 

(Jones, 1996). Annan kritik bygger på att företag kan utnyttja CSR genom att låta omgivningen 
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tro att de arbetar hållbart för att attrahera kunder och skapa konkurrensfördelar byggda på falska 

grunder (ibid).  

2.3 Tillämpning av teorier 
Den teoretiska referensramen ger en bra uppsättning verktyg för att analysera och undersöka 

bankernas legitimering genom hållbarhetsredovisning ur ett hållbarhetsperspektiv. Centrala 

begrepp inom studien är hållbarhet, företagsansvar (eng: corporate responsibility), legitimitet 

och intressenter, främst samhället i stort. Både legitimitetsteorin och den institutionella teorin 

överlappar varandra vid studerandet av hållbarhetsredovisning (Adams & Larrinaga-González, 

2007). Deegan (2006) menar att legitimitetsteorin antar en mer egocentrisk syn på 

hållbarhetsredovisning då legitimitet har en resursbaserad status och att 

hållbarhetsredovisningar fungerar som snabba medel genom vilket företaget i fråga kan erhålla 

legitimitet. Vidare menar han att den institutionella teorin ger en mer utförlig förklaring till 

varför en organisation i sin helhet institutionaliseras och därmed legitimeras. Därför lämpar sig 

legitimitetsteorin bäst för att undersöka vad ett företag hållbarhetsredovisar medan den 

institutionella teorin undersöker varför givna hållbarhetspraxis blivit vanliga (Adams & 

Larrinaga-González, 2007). 

 

Under avsnittet Hållbarhetsredovisning och standarder för hållbarhetsredovisning nämns 

Elkingtons triple bottom line för att beskriva framväxten av hållbarhetsredovisningen. 

Elkingtons mer traditionella hållbarhetsaspekter, ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande är 

något mer diffusa än Schwartz och Carrolls (2003) dimensioner. Tre domänmodellen är mer 

specifik och ger en mer utförlig beskrivning av varje ansvarsområde. Då Elkingtons tre 

traditionella ansvar även ingår i tre domänmodellen så har den antagits för att slå fast på de 

hållbarhetsaspekter som bankerna förväntas arbeta med (Frostenson et al., 2018). Vi avser att 

använda Schwartz och Carrolls (2003) tre domäner för att extrahera och kategorisera data ur 

bankernas hållbarhetsrapporter.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi och ansats 

Studien avser att skapa en djupare förståelse om bankernas hållbarhetsredovisning med fokus 

på hur bankerna arbetar med hållbarhet i relation till samhällets efterfrågan. För att besvara 

syftet och dess frågeställningar har vi valt en kvalitativ forskningsdesign, då studien kommer 

att baseras på kvalitativa data i form av hållbarhetsrapporter. De kvalitativa data som omfattas 

av studien är bankernas egna ord och formuleringar i hållbarhetsrapporteringen. För att besvara 

syftet på lämpligt sätt, kommer orden och formuleringen av innehållet i rapporterna analyseras 

och tolkas på ett sådant sätt som är i linje med Patel och Davidson (2019) “mjuka” data. Mjuka 

data bygger på att försöka förstå situationer och samband där tolkande analyser används för att 

besvara denna typ av frågor. Med följande argumentation i åtanke har en kvantitativ strategi 

uteslutits av den anledningen att syftet och frågeställningar inte är av en kvantitativ karaktär 

och en kvantitativ ansats kan genom en mängd, frekvens eller sambandet mellan variabler 

besvara syftet och frågeställningar på ett tillfredsställande sätt (Patel & Davidson, 2019). För 

att samla in data, framförallt rätt data så utgick insamlingen utifrån den teoretiska referensram 

som ansågs bäst förklara situationen, denna del anses vara av ett induktivt inslag. När den första 

teoretiska referensramen testades vid insamlingen av data insåg vi att en viss justering av teorin 

behövdes för att besvara syfte och frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Att teorin 

justeras och utvecklas anses vara ett deduktivt tillvägagångssätt vilket medför att studien har 

kombinerat induktiv- och deduktiv ansats, även kallat abduktion. En abduktiv ansats öppnar 

upp möjligheten för forskare att växelvis justera teori och förbättra empirin (ibid). 

3.1.1 Innehållsanalys 

Studien kommer att använda sig av en innehållsanalys under empiriinsamlingen då en 

innehållsanalys kan appliceras på vilken text som helst och underlättar förståelsen av innehållet 

i texten (Denscombe, 2018). Innehållsanalysen kräver tydligt utarbetade kategorier vilket data 

kommer att kategoriseras under, dessa kan särskiljas med specifika nyckelord (ibid). Vidare 

poängterar Denscombe (2018) vikten av att avkoda texten som analyseras, så att den hamnar 

under rätt kategori. En innehållsanalys är aktuell för denna studie då den tenderar att avslöja 

dolda budskap skrivna i texten (ibid). Den utgår ifrån ord och fraser samt hur dessa sätts i sin 

kontext, Denscombe (2018) kallar kontexten för företeelsers förekomst. Detta är av relevans 
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då hållbarhetsrapportering består av bankernas egna ord och hur de uppfattar sitt arbete med 

hållbarhet. För att extrahera ord och fraser ur sin kontext så hanteras de individuellt och bestäms 

utifrån den teoretiska referensramen. Detta tillvägagångssätt skapar möjligheter till analys av 

hållbarhetsrapporter från olika banker i en förutbestämd tidsperiod. Innehållsanalysen i 

samarbete med en abduktiv forskningsprocess underlättade arbetet med innehållsanalysen och 

utarbetningen av empirin.  

3.1.2 Hållbarhetsrapporter 

Enligt Bolagsverket (2019) ska alla organisationer över 250 anställda, balansomslutning om 

175 MSEK eller en nettoomsättning över 350 MSEK uppföra en hållbarhetsrapport. Dokument 

som datakälla från organisationer är en heterogen källa som är av betydande vikt, främst vid 

företagsekonomisk forskning då det finns ett stort utbud tillgängligt för forskaren (Bryman & 

Bell, 2013). Då hållbarhetsrapporter är obligatoriska dokument och offentliga handlingar 

lämpar de sig bra i en studie över en viss tidsperiod samt att dessa dokument anses vara 

objektiva, fullständiga och uppdaterade (ibid) 

Eftersom att dokument som hållbarhetsrapporter är offentligt tillgängliga bör ett par saker tas i 

beaktande. Denscombe (2018) menar att dokumentära källor inte får accepteras “som de är” 

utan deras trovärdighet är något som måste fastställas. För att fastställa dokumentära källors 

trovärdighet är de fyra utgångspunkter som skall tas i beaktande (Bryman & Bell, 2013): 

1. Autenticitet - Är dokumentet äkta och i sin ursprungliga form? 

2. Representativitet - Är dokumentet typiskt för sitt slag? 

3. Innebörd - Är innebörden tydlig och entydig? 

4. Validitet - Är innehållet riktigt? 

Med dessa punkter i beaktande kan vi dra slutsatsen att hållbarhetsrapporter som dokumentär 

källa är trovärdig. Dokumenten som används i studien är obligatoriska och måste enligt lag 

upprätthållas och därför kan vi anta att dokumenten kommer ha liknande innehåll. Varje ny 

hållbarhetsrapport granskas av ett oberoende revisionsbolag som gör en genomgående kontroll 

av dokumentets trovärdighet. 
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Förberedelser till datainsamling 

Datainsamlingen började med insamling av alla hållbarhetsrapporter från respektive bank. 

Insamlingen visade sig inte vara så lätt som vi först anat. Bankerna som omfattas av studien 

har externa webbsidor där de presenterar ekonomisk information och annan fakta - ofta 

irrelevant för “vanliga kunder”. Rapporterna finns tillgängliga tillsammans med information 

om relationen till investerare (eng: investor relations), press och nyheter samt 

karriärmöjligheter. Efter lokaliseringen, sparades rapporterna ner lokalt på våra datorer för att 

ha informationen ständigt tillgänglig. När rapporterna fanns tillgängliga påbörjades en 

genomläsning i syfte att skapa en uppfattning om dokumentets struktur. Intressanta upptäckter 

antecknades för att kunna gå tillbaka till materialet. En uppfattning som kunde urskiljas var att 

de strukturerar sina rapporter på ett liknande sätt. Strukturen bestod i stora drag av hållbara 

investeringar, hållbar finansiering, samhälle, indirekta- och direkta utsläpp för att nämna 

några. Dessa rubriker som bildar strukturen har vi valt att kalla kategorier. och dessa kategorier 

har i sin tur underkategorier som exempelvis kreditgivning till miljöfarlig verksamhet vilket är 

en underkategori som vi valt att kategorisera som en miljöaspekt. När vi hade en god 

uppfattning om bankernas hållbarhetsrapporter insåg vi att den dåvarande teoretiska 

referensramen inte var i paritet med forskningsfrågorna. Därför valdes Carrolls (1991) pyramid 

bort och den uppdaterade Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell utgjorde sedermera 

den teoretiska referensramen. Tre domänmodellen har en tydligare och mer tidsenlig bild av 

CSR i jämförelse med Carrolls (1991) pyramid. Av den anledningen ansågs Schwartz och 

Carrolls (2003) tre domänmodell mer lämplig än Carrolls (1991) pyramid. 

3.2.2 Genomförande av datainsamling 

Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell utgör grunden för kategoriseringen av data, 

men med modifikation. Innehållet i hållbarhetsrapporter kan till stora delar kategoriseras som 

ekonomiska data. Därför har vi valt att inte kategorisera ekonomiska data utan istället fokusera 

på etik och legalt. Etik omfattar många underkategorier och en av dom, miljön, anser vi får för 

lite utrymme. Filantropi antogs som ett eget ansvar i Carrolls (1991) pyramid men Schwartz 

och Carrolls (2003) vidareutveckling av Carrolls (1991) pyramid har gett upphov till att 

filantropi antas som en underkategori till den etiska och ekonomiska dimensionen, och beskrivs 

som “frivilligt samhällsengagemang”. Därför har vi valt att bryta ut miljö och filantropi som 
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egna underkategorier till etik för att underlätta kategoriseringen av bankernas 

hållbarhetsrapporter. Förändringar i samhällets normer och värderingar sker kontinuerligt och 

därför behövdes en anpassning av det teoretiska materialet till att vara mer tidsenligt. När 

empirins kändes tidsenlig, fastställdes denna struktur och arbetet delegerades. Vi tog varsin 

kategori och samlade in data från respektive banks hållbarhetsrapporter. Genomförandet gick 

till på detta vis för att minimera risken för misstolkning och felaktig kategorisering. Eventuella 

tvetydigheter i kategoriseringen diskuterades sinsemellan och kontentan antecknades i form av 

riktlinjer. I tabellen nedan ser ni riktlinjer för varje kategori: 

 
Tabell 1: Kodningsschema 

Etik Miljö Filantropi Legal 

Motverkning av ekonomisk 

brottslighet och brott mot 

mänskliga rättigheter 

Indirekt- och 

direkt 

miljöpåverkan 

(koldioxidutsläpp) 

Frivilligt 

samhällsengagemang i form 

av välgörenhet 

Böter och 

sanktioner från 

tillsynsmyndigheter  

Ansvarsfull kreditgivning, 

fokus på etik (främst 

mänskliga rättigheter och 

hållbarhet) 

Ansvarsfull 

kreditgivning, 

fokus på miljö 

Volontärarbete och 

donationer 

 

Etiska investeringar 

(mänskliga rättigheter och 

hållbarhet) 

Investeringar 

med hänsyn till 

miljö 

Stöd/samarbeten med 

Ideella- och kommersiella 

föreningar med välgörande 

ändamål 

 

 

Vår uppfattning om bankernas uttalanden har kategoriserats som tabellen ovan. Studiens valda 

kategorier utgår ifrån Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell där insamlad data har 

kategoriserats efter dessa riktlinjer. Det är alltså vårt synsätt på vilken typ av data som hamnar 

under respektive kategori i samverkan med tre domänmodellen.  Den etiska kategorin bygger 

på bankernas arbete som rör etiska aspekter, oavsett om det är förebyggande eller aktivt arbete. 

Alltså anses bankernas arbete mot ekonomisk brottslighet och mänskliga rättigheter som en 

förebyggande åtgärd i det etiska arbetet tillsammans med ansvarsfull kreditgivning och etiska 

investeringar. Dessa anses som etiska aspekter på det sättet att bankerna bör stödja 

verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter genom goda arbetsvillkor och hållbara 
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metoder. Tyvärr räcker det inte med enbart hållbarhet i åtanke, utan miljö är en kategori som 

får allt mer uppmärksamhet i bankernas hållbarhetsrapporter. Den typ av data som 

kategoriserats som miljödata är bankernas egna siffror på utsläpp, både direkta- och indirekta 

där de direkta utsläppen är lättare att kontrollera då dessa är i direkt anslutning till banken. 

Indirekta utsläpp är de som banken släpper ut via exempelvis investeringar och därför är det 

intressant att samla data som representerar bankernas arbete med kreditgivning och 

investeringar till företag ur miljösynpunkt. Vad det gäller bankernas filantropiska arbete så är 

det vår uppfattning om filantropi i samverkan med tre domänmodellens riktlinjer för filantropi. 

I ett filantropiskt arbete finns det ingen ekonomisk vinning i den aspekten att sker gratis, dock 

kan den ha ekonomiska fördelar men de är svåra att uppskatta. Därför anser vi att bankernas 

frivilliga samhällsengagemang, donationer till volontärarbete samt stöd och samarbeten med 

kommersiella och icke kommersiella föreningar utgör det filantropiska arbetet. Det 

filantropiska arbetet kan anses värdeskapande för bankernas varumärke eller att de erhåller en 

viss typ av profil genom dessa handlingar, men det blir åsidosatt då det förmodligen finns en 

välmening med dessa handlingar. Filantropiska arbetet omfattar bland annat utbildning av unga 

samt donationer till katastrofer. Att arbeta aktivt med filantropi, miljö och filantropi kan vara i 

förebyggande syfte men ibland så erhåller bankerna legala sanktioner mot sig, oftast i form av 

böter som tillsynsmyndigheter tilldömer dem. Dessa är av intresse då det ger en bild av vilka 

typer av böter de får samt hur de försöker att motverka dessa sanktioner i framtiden, eller om 

bankerna aktivt väljer att ignorera regelverket.  

 

Som tidigare nämnt har vardera bank liknande struktur på rapporterna. För att nämna ett 

exempel på hur kodningen av data kan gå till så har Swedbank följande struktur: Ekonomiska-

, miljö-, och sociala aspekter. Dessa i sig är inte intressanta utan det är innehållet under 

respektive rubrik. Då studien inte har avsikten att studera de ekonomiska delarna enligt 

Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell så har data från bankernas ekonomiska kategori 

enbart tagits i beaktande om dessa har en betydelse för andra delar. För att nämna ett exempel 

om hur det skulle kunna gå till så har Swedbank under ekonomiska aspekter inte valt att ge ut 

lån till företag som bedriver miljöskadlig verksamhet. Detta säger även Handelsbanken under 

en kategori som de kallar Hållbar finansiering, SEB under Finansiering och Nordea Hållbar 

finansiering (eng: Sustainable finance). Vi har alltså använt bankernas sätt att kategorisera som 

en vägledning till vart vi finner relevant data. Exemplet tidigare nämnt är ett av många exempel 

där vi finner relevant information för oss, under en “ej relevant” kategori. Bankernas 

kategorisering är utifrån deras perspektiv och vi önskar att finna den information som deras 
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handlingar medför. Data under deras ekonomiska kategori kan vi ana en miljö-etisk aspekt som 

vi i detta fall kategoriserat som miljö. Därför att den passar in i våra riktlinjer för miljö som 

utgår ifrån Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell. På liknande sätt har all data samlats 

in oavsett hur bankerna valt att kategorisera datan så har våra riktlinjer över kategoriseringen 

styrt vart den hamnar. 

Strukturen i hållbarhetsrapporteringen förändras i obetydlig grad under tidsintervallet och 

därför används innehållsförteckningen som en guide till informationen efterfrågade 

informationen. Vid varje ny rapport lokaliserades rubriken där vi fann datan i tidigare rapport 

och där skedde en genomläsning att inte förlora information. Om en bank har unik information 

så genomsöktes de andra bankernas hållbarhetsrapporter efter liknande information. Om inte 

den information återfanns hos de andra bankerna dokumenterades detta då det finns ett visst 

värde i att bara en eller ett fåtal banker väljer att rapportera en viss typ av unik information.  

3.2.3 Population och urval 
Över 120 banker och kreditinstitut utgör Sveriges banksektor och dessa står under 

Finansinspektionens tillsyn (Finansinspektionen, 2018). Studien har begränsats till Sveriges 

fyra största banker: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank då de utgör över 60% av 

bostadsutlåningen på den svenska marknaden (ibid). Nordea valde under 2017 att flytta sitt 

huvudkontor till sin legala hemvist Finland, därför anses inte Nordea vara en “Svensk” bank 

utan kategoriseras som en utländsk bank enligt Finansinspektionen (2018). Detta har vi valt att 

ignorera då Nordea fortfarande är en betydande aktör på den svenska bankmarknaden (ibid). 

Studien grundas på ett icke-sannolikhetsurval där forskarna har en viss bestämmanderätt i 

urvalsprocessen (Denscombe, 2018). För att få tillgång till den information som vi anser 

besvarar forskningsfrågan på lämpligt sätt har ett explorativt urval antagits. Urvalet i studien 

baseras på en subjektiv urvalsprocess vilket betyder att vi har valt dessa banker på grund av 

deras möjlighet att besvara syftet genom frågeställningarna (ibid). En subjektiv urvalsprocess 

lämpar sig bra i ett explorativt urval då det ger oss förutsättningarna att välja de banker som 

genererar kvalitativ information (ibid).  

3.3 Bedömningskriterier 

Kvalitativa forskningens trovärdighet har svårt att kopplas till de kvantitativa kriterierna 

(Denscombe, 2018). Vidare menar Denscombe (2018) att det inte är möjligt att replikera 

kvalitativ forskning som naturvetenskapsmän kan upprepa ett experiment. En annan aspekt 
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som Denscombe (2018) påpekar är att forskaren har en tendens att bli nära involverad i 

datainsamlingen och möjligheten för en annan forskare att replikera studien blir osannolik.  

Nedan följer några av de delar som kan användas för att bedöma kvalitativa data enligt 

Denscombe (2018). 

3.3.1 Trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning finns det inga garantier att tillgå när det kommer till trovärdigheten 

(Denscombe, 2018). Trovärdigheten i kvalitativ forskning handlar om att man inte riktigt vet 

om den data som används faktiskt är applicerbar på studien med andra ord “om man prickat 

rätt” (ibid). Marshall och Rossman (1995, ss. 143–145 se; Lee et al., 1999) beskriver 

trovärdighet som: 

 

“A qualitative study´s credibility is related to the accuracy and completeness with which the 

phenomenon of interest - which can be a construct, a theoretical process, or hypothetical 

entity - is defined and described.” (Marshall & Rossman, 1995, ss. 143–145 se; Lee et al., 

1999) 

 

Fortfarande är trovärdighetsbegreppet svårt att bevisa men Denscombe (2018) har några frågor 

som forskaren bör ha i åtanke. Bland annat menar han att det finns grundade data vilket innebär 

att forskarna har lagt ner mycket tid på “fältarbete” och på ett sådant sätt kan utsättas för 

detaljerad granskning över en lång tidsperiod. Grundade data är i denna studie inte fullt 

applicerbar men det kan finnas inslag av detta i studien på ett sådant sätt att vi ägnat åt oss detta 

under sex månaders tid och en viss kunskap har kommit från tidigare erfarenheter. Eftersom 

att denna studie sker i utbildningssyfte finns det färre förkunskaper vilket betyder att forskare 

har behövt läsa in sig på problemet och under en sex månaders period erhållit kunskap om den 

data som samlats in. Den andra relevanta frågan en forskare bör ställa sig enligt Denscombe 

(2018) är triangulering. Triangulering innebär att man med hjälp av andra informationskällor 

kan säkerhetsställa validiteten i data, genom att ställa den i relation till andra (ibid). Då studien 

avser att undersöka fyra olika banker som agerar på samma marknad, med snarlika storlekar 

och syften så kommer avvikande rapportering att sticka ut. Hållbarhet och CSR är ett vida 

utforskat ämne vilket betyder att vi kan säkerhetsställa validiteten med hjälp av annan forskning 

på området.  
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3.3.2 Pålitlighet 
Vid en kvalitativ studie så blir forskaren eller forskarna en integrerad del av datainsamlingen 

och om en annan forskare skulle försöka att replikera denna studie så är frågan om det ens är 

möjligt då tidigare forskare varit så pass integrerad i datainsamling (Denscombe, 2018). Men 

Lincoln och Guba (1985 se; Denscombe, 2018 och Lee et al., 1999) menar att så länge andra 

forskare kan se och förstå tillvägagångssättet som använts i studien så kan en annan forskare 

härleda hur beslutsfattandet har gått till. För att kunna möjliggöra replikerbarheten har vi 

beskrivit tillvägagångssättet som antagits i denna studie. Vi har också presenterat de riktlinjer 

som ligger till grund för kategoriseringen av data. 

3.3.3 Bekräftelsebarhet 
Bekräftelsebarheten i kvalitativ forskning är relaterad till studiens objektivitet (Denscombe 

2018; Lee et al., 1999). Marshall och Rossman (se: Lee et al., 1999) menar att vid en viss 

tidpunkt kommer forskaren att behöva förutse, eliminera eller minimera hens egna partiskhet. 

För att kunna göra det som Marshall och Rossman (se: Lee et al., 1999) säger så kommer 

forskaren att behöva gå in med ett öppet sinne (Denscombe, 2018). Att ha ett öppet sinne vid 

dataanalysen gör att man inte exkluderar data som inte passar in (ibid).  I studien har vi valt att 

ta med all data som faller in under respektive kategori, med anledning att det finns ett värde i 

datat, oavsett om de är avvikande eller imiterande från de andra bankerna. 

3.3.4 Överförbarhet 
Överförbarheten grundar sig i att kvalitativ forskning ofta sker intensivt och i liten skala vilket 

gör att generaliserings förmågan försämras (Denscombe, 2018). Marshall och Rossman (1995 

se: Lee et al., 1999) menar att överförbarheten kan ses i två olika delar som forskaren bör ha i 

åtanke. Den första nivån handlar om forskarens bedömning av generaliserbarhet av studien på 

en större men samma population. Vidare menar dom att forskaren måste ta ställning till 

generaliserbarheten av studiens resultat på andra populationer och förutsättningar.  Detta är ett 

ställningstagande som vi måste ta ställning till och inte förhasta oss i eventuella slutsatser. 

3.4 Metodkritik 

Denna studie tillsammans med de flesta kvalitativa studie börjar med en bred ingång för att 

sedan förfina forskningsfrågan allt eftersom forskningen fortskrider, detta uppfattas av 

kvantitativa forskare som att den kvalitativa forskningen är alldeles för subjektiv (Bryman & 
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Bell, 2013). Att en forskare har stor inverkan på den forskningen hen utför och att det finns en 

stark koppling till “jag:et” och insamlingen av data gör att det finns svårigheter att replikera 

undersökningen (ibid). Då det finns ett utrymme för tolkning i en datainsamlingsprocess inom 

kvalitativ forskning försvårar replikeringen. Samma typ av tankesätt gäller vid insamlingen av 

data då den inte är lika “hands on” som inom den kvantitativa forskningen medför en 

problematik med generaliseringen (ibid). Studien baseras på bankerna: Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Swedbank hållbarhetsrapporter som hämtats från respektive banks hemsida. 

Trovärdigheten kring dessa dokument har tagits i beaktande vid insamlingen av dokumenten. 

Främst har vi använt respektive banks webbsida för att sedan klicka oss vidare till de rätta 

dokumenten, detta säkerhetsställer att vi inte har haft någon mellanhand som kunnat 

manipulerat dessa rapporter. Detta tillsammans med att de webbplatser vi hämtat dokumenten 

ifrån har haft ett legitimt och seriöst syfte i enlighet med Denscombe (2018). Vidare har 

webbplatsen uppdatering och popularitet en viktig betydelse enligt Denscombe (2018) men att 

det skulle kunna uteslutas då flertalet personer och organisationer besöker hemsidan varje dag 

samt att hållbarhetsrapporter kommer ut en gång varje år ofta tillsammans med årsrapporter. 

Vidare har bankerna en skyldighet att låta aktieägarna ta del av årsrapporten och sist ska det 

skrivas under och skickas till Bolagsverket (2019). När det kommer till kvalitativ forskning 

och valet av abduktiv metod menar Romeijn (2008) i sin artikel The all-too-flexible Abductive 

Method att en abduktiv metod inte kan fylla en normativ roll samt att kontexten av upptäckten 

kan motverka lösningen på de brister som den har. Abduktiva metoder är vanliga inom 

psykiatrisk forskning då det ger en fördjupad kunskap om vården (Eriksson & Lindström, 

1997). Vidare menar Eriksson och Lindström (1997) att abduktion i kombination med induktiv 

och deduktiv metod skapar möjligheter att hitta kopplingar på en djupare nivå och tränga 

igenom det uppenbara och avslöja bakomliggande faktorer. Denna studie valde att först 

kategorisera data efter Carrolls (1991) pyramid men att få en bättre och tydligare koppling till 

rätt kategori valdes Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell. Detta för att säkerhetsställa 

att rätt data hamnar inom rätt kategori då den är mer detaljerad än pyramiden. Då vi i 

metoddelen av denna studie specificerar vilka typer av data som hamnar var säkerställer vi att 

andra kan kontrollera och uppmärksamma eventuell felkategorisering, detta för att skapa en så 

pass stor replikerbarhet som möjligt och med det en högre trovärdighet. När det kommer till 

den population som studien avser så uppstår frågan om dessa banker kan generaliseras på hela 

populationen. Det är ju en fråga som är svår att besvara, men dessa fyra banker står för över 

60% av utlåningen i samhället (Finansinspektionen, 2018). Vi skulle vilja säga att vi tror att 

vårt val av dessa fyra banker är tillräckligt för att kunna representera hela bankmarknaden i 
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Sverige. Då banker har olika nischer och vi har valt de fyra största “fullservicebankerna” gör 

att det iallafall på de flesta områden går att generalisera på hela populationen.  
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras bankernas hållbarhetsarbete mellan åren 2014-2018. 

Kodningsschemat som utvecklats tillsammans med Schwartz och Carrolls (2003) tre 

domänmodell och bankernas egna rubricering av sitt hållbarhetsarbete utgör grunden till det 

empiriska arbetet. Kapitlet består av följande tre huvudrubriker; Bank och finansbranschens 

minskade förtroende, Etik som även omfattas av Miljö och Filantropi samt den sista 

huvudrubriken Legal. Ekonomi kommer inte att presenteras som en egen rubrik eftersom att 

den faller in under samtliga ovannämnda rubriker. 

4.1 Bank och finansbranschens minskade förtroende 

Enligt svenskt kvalitetsindex (2019) har bank och finansbranschen präglats av lågt förtroende 

sedan finanskrisen bröt ut 2008. Bland annat handlar det om att bankkunderna ställer större 

krav på att storbankerna faktiskt tar samhälleligt ansvar genom att verka för samhällsnyttan 

samt att bankkunderna efterfrågar transparens (Nilsson, 2017). Samtliga banker som omfattas 

av studien uppmärksammar det minskade förtroendet för branschen i stort. SEB (2016) 

poängterar att bank och finansbranschen behöver arbeta med att få tillbaka förtroende både från 

media och allmänheten. Vidare skriver SEB (2016) att en viktig del av detta arbete handlar om 

ett ökat fokus på transparens, etik och kundförtroende. Swedbank drar liknande slutsatser, 

d.v.s. att ett ökat fokus på att stärka varumärket, ökad transparens och samhälleligt engagemang 

är avgörande för att återfå förtroende (Swedbank, 2016; 2017). Handelsbanken 

uppmärksammar även dem problemet och trycker på vikten av att arbeta med hållbar 

utveckling och transparens (Handelsbanken, 2016; 2017). Däremot har Handelsbankens 

förtroende under senare år legat högre än de övriga bankerna enligt svenskt kvalitetsindex 

(2018). Nordea (2016) skriver: 

 

“Transparency is key for the finance sector as a whole. The past years have seen increasing 

demands on insight into banking businesses from customers, civil society and regulators. There 

is a substantial need for more transparency regarding investment and lending practices” 

(Nordea, 2016, s.33). 

  

Vidare skriver Nordea (2016) att för att råda bot på problemet, behöver bankerna arbeta med 

hållbar utveckling, transparens och miljöfrågor. Intressant är däremot hur Nordea (2016) 



Sida 24 

poängterar fördelar med den ökade efterfrågan av transparens och hållbar utveckling, nämligen 

att banken kan dra nytta av att utveckla produkter och tjänster för att möta efterfrågan. 

4.2 Etik 
Gemensamt för hur bankerna bedriver sin verksamhet genom etiska principer, bl.a. har de 

anslutit sig till FN:s Global Compact. Ett medlemskap i FN:s Global Compact betyder att 

medlemsorganisationer arbetar mot att fullfölja FN:s 10 principer. Principerna innefattar bl.a. 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption vilka fungerar som ramverk för hållbar och 

ansvarsfull investering. Känn din kund är en obligatorisk e-utbildning för medarbetare på 

Swedbank vilket syftar till att ge kunskap om hur man motverkar terrorfinansiering, 

penningtvätt och finansiell brottslighet exempelvis, genom att förhindra att bankens tjänster 

används för barnpornografi (Swedbank, 2014; 2015; 2016; 2017; 2018). Övriga banker har 

liknande program bl.a. lanserade SEB under 2015 en dokumentärfilm i syfte att öka 

medvetenheten hos medarbetare om finansiell brottslighet och hur man arbetar för att motverka 

det (SEB, 2015). Handelsbankens chef för motverkning av finansiell brottslighet, Hannu Saari 

uttrycker sig följande: 

  

”Arbetet med att motverka finansiell brottslighet är inte bara en legal fråga utan även en 

väldigt viktig affärs-, ryktes- och kundnöjdhetsfråga. Vi ska inte förknippas med en bedräglig 

verksamhet eller riskera att kunder eller banken förlorar pengar.” (Handelsbanken, 2018, 

s.39). 

  

Bankernas kreditgivning omfattas av etiska riktlinjer vilket de påstår sig ta hänsyn till vid 

kreditriskbedömning. Potentiella kredittagarens förhållningssätt till bl.a. mänskliga rättigheter 

och samhällsrelationer granskas vid utlåning och om dessa inte respekteras riskerar 

kredittagare att få avslag (Swedbank, 2015; SEB, 2015; Nordea, 2015; Handelsbanken, 2016). 

Samtliga banker har skrivit under UN Principles for Responsible Investments (UNPRI), FN:s 

principer för hållbara investeringar. Bankerna redovisar att deras aktiefonder investerar i 

enlighet med UNPRI och att investeringarna ska ha positiv påverkan på samhälle och samtidigt 

ska de skapa finansiellt värde (ibid). Swedbank, SEB och Handelsbanken har av etiska skäl 

valt att deras aktiefonder inte ska investera i bolag som antingen direkt eller indirekt handlar 

med särskilda typer av vapen. Dock är det intressant hur bankerna väljer att formulera sig, SEB 

(2016) kallar det för kontroversiella vapen, Swedbank beskriver det mer detaljerat: ”Swedbank 
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Robur investerar inte i bolag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och 

biologiska vapen samt kärnvapen.” (Swedbank, 2016, s.173). Handelsbanken liksom 

Swedbank specificerar vilken sorts vapen de inte investerar i ”…biologiska vapen, kemiska 

vapen, personminor och klustervapen” (Handelsbanken, 2018, s.57). Dessa tre banker 

motiverar utebliven investering av etiska skäl, däremot mer konventionella vapen ingår inte 

vilket på många sätt kan ses som en överträdelse av det etiska ansvaret, med undantag för 

Handelsbanken som indirekt säger sig investera i företag som handlar med vapen förutsatt att 

vapnen inte säljs till länder som under embargo av EU eller FN (Handelsbanken, 2018). Nordea 

skriver överhuvudtaget inte om de investerar eller inte investerar i bolag som handlar med 

vapen under hela femårsperioden. 

4.2.1 Miljö 
Med denna punkt vill vi avhandla det som bankerna anser sig själva vara en direkt eller indirekt 

påverkan på miljön och hur de väljer att kategorisera sina utsläpp samt eventuella miljömål. 

De banker som omfattas av studien redovisar sin miljö- och klimatpåverkan på ett snarlikt sätt, 

genom sina direkta- och indirekta utsläppsdata.  Den direkta påverkan inom dessa banker är 

mer detaljerad jämfört med den indirekta påverkan. Direkta påverkan innefattar bl.a. de 

fastigheter som används, förbrukningsmaterial och tjänsteresor. Den indirekta påverkan 

uppstår genom de investeringar och finansieringar som banken utför. Samtliga banker 

redovisar att de tar hänsyn till miljöaspekter vid deras kreditgivning och bankerna kan neka 

kredittagare ett lån om lånet riskerar att på ett eller annat sätt skada miljön (Swedbank, 2017; 

SEB, 2017; Nordea, 2016; Handelsbanken, 2015). Eftersom den indirekta påverkan är svår att 

kontrollera utgår vi ifrån att de inte kan presentera den datan på ett tillfredsställande sätt. 

Bankerna har förekommande miljömål som de önskar att uppfylla och dessa är relaterade till 

deras direkta miljöpåverkan och de ska uppnå en viss minskning inom vissa områden inom en 

viss tidsram. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har valt att använda Agenda 2030 

målen i sin redovisning för att arbeta mot dessa mål och på vilket sätt de uppfyller dessa. För 

att förtydliga tabellen så rapporterar dessa fyra banker efter Greenhouse Gas protocols (GHG) 

riktlinjer. GHG protokollet delar upp de olika utsläppen i olika omfattningar (eng: scope) och 

dessa har en specifik innebörd. Scope 1 handlar om direkta utsläpp som kontrolleras av 

företaget, detta kan exempelvis vara bilar och dieselgeneratorer (The Greenhouse Gas Protocol, 

2015). Scope 2 är indirekta elkonsumtionen som används av företaget. Alltså den typ av el som 

används för uppvärmning, kylning och användning av teknisk utrustning i och av byggnader 
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(ibid). Scope 3 är andra indirekta utsläpp som inte kontrolleras av bankerna utan av andra. 

Denna typ av utsläpp kan exempelvis vara utsläpp från flygresor i tjänsten (ibid).  
 

 
Tabell 2: Bankernas utsläppssiffror mellan 2014–2018 

 

Siffrorna 
redovisas i 
ton/CO2 2014 2015 2016 2017 2018 

Handelsbanke
n 

Scope 1 28 28 51 86 41 

Scope 2 10 264 8527 6328 5587 5238 

Scope 3 4557 4048 3965 4230 4094 

Totalt 
utsläpp 14 848 12 603 10 322 9903 9372 

Nordea 

Scope 1  199 175 51 1791 

Scope 2  24 959 30 037 3187 6539 

Scope 3  12 632 13 576 19 500 31 964 

Totalt 
utsläpp 27 000 37 790 43 789 22 738 40 294 

SEB 

Scope 1 1978 1701 1516 1290 1186 

Scope 2 9689 7940 9846 9431 8170 

Scope 3 12 947 13 552 12 693 13 076 13 842 

Totalt 
utsläpp 24 614 23 193 24 055 23 797 23 198 

Swedbank 

Scope 1 2495 989 881 780 1017 

Scope 2 21 985 19 195 16 583 7771 6014 

Scope 3 17 235 15 260 19 893 20 791 19 952 

Totalt 
utsläpp 41 715 35 444 37 357 29 342 26 983 

 

Från tabellen kan vi utläsa att det har skett förändringar i det totala utsläppet från bankerna, 

dock direkta utsläppen och inte de indirekta utsläppen. Om vi kollar på Nordea år 2014 så har 

de i deras hållbarhetsrapport valt att redovisa deras utsläppssiffror i tabeller istället för i 

tabellform vilket försvårar identifieringen av det verkliga värdet (Nordea, 2014). Vidare ser vi 

att de gör måluppföljning till 2016 där de har till avsikt att sänka sina utsläpp på vissa delar till 
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en viss procent, men dessa resultat redovisas aldrig (Nordea, 2016). Hållbarhetsrapporten från 

Nordea (2016) har ett nytt system för rapportering utfärdats och därmed en annorlunda struktur 

än tidigare, de använder sig nu av GHG-protokollet. Hur det gått med målen som baserades på 

år 2008 redovisas aldrig i 2016 rapporten (ibid). 

 

När det kommer till den indirekta påverkan från bankerna så kan den vara större jämfört med 

den direkta. Det är för att vi helt enkelt inte vet i vilka typer av bolag som de investerar i och 

att de enbart lyfter fram de positiva investeringarna och finansieringen som de har.  

Handelsbanken har sedan 2014 lyft i deras hållbarhetsrapportering vikten av ansvarsfulla 

investeringar samt ansvarsfull finansiering (Handelsbanken, 2014; 2015; 2016; 2017; 2018). I 

samtliga av Handelsbankens hållbarhetsrapporter (2014; 2015; 2016; 2017; 2018) säger de 

följande: 

 

“Vid kreditbedömningar tar Handelsbanken hänsyn till hur miljörisker påverkar kunden 

återbetalningsförmåga. Det är särskilt viktigt avseende kunder som bedriver miljöfarlig 

verksamhet eller säljer produkter som kan medföra miljö- eller hälsorisker.” 

 

Miljön och andra parametrar spelar en viktig roll i eventuell kreditgivning, så länge det inte 

påverkar kundens återbetalningsförmåga enligt Handelsbanken (2016). Precis som 

Handelsbanken har SEB ett liknande tillvägagångssätt i sin kreditgivning till företag där miljö-

, sociala- och styrning aspekter har en inverkan på lånet (SEB, 2016). Swedbank lyfter 

problematiken med att de åsamkar skada på människa och miljö genom sina indirekta utsläpp, 

i detta fall deras investeringar. Alla bolag med en omsättning över fem miljoner kronor 

genomgår en hållbarhetsanalys där miljö-, sociala- och korruption frågor har en central del 

(Swedbank, 2016). Nordea likt de andra bankerna poängterar vikten av att finansiera och 

investera hållbart men ingen vidare information gällande vilka aspekter som tas i beaktande 

kommuniceras ut via hållbarhetsrapporter (Nordea, 2016). Gemensamt för dessa banker är att 

de beskriver vilken viktig roll de har i samhället och främst genom att de investerar och 

finansierar hållbart.  

 

I Handelsbankens rapport från 2018 visar att kommunikation om hållbarhet lätt kan bli 

paradoxal i avseende till de globala målen (Handelsbanken, 2018). De påstår att deras 

investeringar bidrar till att motverka klimatförändringarna, men i samma kolumn bidrar de även 

till målet om hållbar industri, innovation och infrastruktur genom investeringar. Det tillhörande 
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exemplet till det globala målet om hållbar industri, innovation och infrastruktur rör ett bolag 

som bygger skolor, vägar och flygplatser där vägar och flygplatser kan vara motsägelsefullt 

gentemot målet om att bekämpa klimatförändringar.  

 

Swedbank har ett dotterbolag Swedbank Robur som sköter investeringarna och fonderna.  

Swedbank Robur har kontakt med bolagen med miljöfarlig verksamhet med målet att förbättra 

verksamheten (Swedbank, 2018). Genom detta har vissa av de bolagen med höga utsläpp 

kontaktats, i syfte att snabba på omväxlingen till reducering av utsläpp (Swedbank, 2018). 

Gällande Swedbanks (2018) indirekta miljöpåverkan säger de “Swedbank arbetar brett med att 

minska sin indirekta miljöpåverkan som en väsentlig hållbarhetsfråga att aktivt hantera”. 

Vidare ger det ett exempel på deras indirekta miljöpåverkan är att genom ett dotterbolag till 

koncernen hanterar de leasingavtal för företag genom bolaget AutoPlan (ibid). Bara genom 

Autoplan har Swedbank en indirekt miljöpåverkan om 196 497 ton CO2 år 2018 (ibid). 

4.2.2 Filantropi 

Bankernas filantropiska arbete innefattar bl.a. samarbeten och stöd till organisationer i syfte att 

utbilda både barn och unga, hjälpa utsatta grupper i samhället samt aktivt främjande av sport 

och kultur. Detta återspeglas tydligt i SEB:s syn av samhällsengagemang:  

 

”På SEB engagerar vi oss för framtida generationer. Vi stödjer utvecklingen av när 

samhällen i aktivt samarbete med organisationer och institutioner på våra hemmamarknader. 

Vi fokuserar på innovation och entreprenörskap, barn och ungdomar samt utbildning och 

kunskap.” (SEB, 2015, s. 30) 

  

SEB samarbetar bl.a. med organisationen Mentor vilka strävar efter att förebygga bruk av 

droger hos ungdomar, där över 800 medarbetare deltog under 2015 som mentorer. SEB delade 

även finansiell kunskap med ungdomar genom att anordna en roadshow i Baltikum året därpå 

(SEB, 2015; 2016). 

  

De övriga bankerna redovisar liknande samhällsengagemang där de riktat stort fokus på just 

barn och ungdomar, antingen direkt eller indirekt genom egna initiativ som 

skolinformationsprojekt, antimobbningsgrupper eller samarbetat med befintliga projekt och 

nätverk för att bl.a. utbilda barn & unga inom privatekonomi. Under 2016 lanserades i Finland 
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mobilspelet Taloussankari vilket har som avsikt att hjälpa barn att utveckla privatekonomiska 

färdigheter, spelet utvecklades tillsammans med Nordea som bidrog med nödvändig expertis 

och kunskap (Nordea, 2018). Även Handelsbanken bidrar med finansiell kunskap på ett 

innovativt och lekfullt sätt genom appen ”Handelsbanken barn”, där föräldrar tillsammans med 

sina barn kan lära sig att spara och hantera pengar (Handelsbanken, 2018). Swedbank har sedan 

1926 gett ut tidningen Lyckoslanten till elever i årskurs 4–6 och erbjuder även kurser för både 

högstadie- och gymnasieelever genom initiativet Ung ekonomi (Swedbank 2014; 2015; 2016; 

2017; 2018). Swedbanks resonemang av vikten för tidig exponering av privatekonomi hos barn 

& unga: 

  

”… Utbildar vi unga i privatekonomi kommer vi ha en mer påläst och engagerad kund i 

framtiden” (Swedbank, 2014, s.11).  

 

De andra bankerna har liknande resonemang däribland SEB: 

 

 ”Fokus ligger på framtida generationer inom områdena innovation och entreprenörskap, 

social inkludering samt kunskap om privatekonomi.” (SEB, 2018, s.69) 

  

I samband med flyktingkrisen 2015 bidrog både SEB och Swedbank med ekonomiskt bistånd. 

SEB tillsammans med sina medarbetare i sex olika länder skänkte 2,2 miljoner kronor varav 

hälften bidrog banken med (SEB, 2015). Likaså bidrog Swedbank tillsammans med sina 

medarbetare sammanlagt med en miljon kronor. Några sådana donationer redovisar varken 

Handelsbanken eller Nordea, däremot arbetar Handelsbanken med integrationsprojekt t.ex. 

genom att erbjuda praktikplatser för nyanlända (Handelsbanken, 2018). Nordea och den 

internationella organisationen Ashoka, vars arbete syftar till att främja socialt entreprenörskap. 

Tillsammans har de startat initiativet Hello Nordics vilket bl.a. avser att hjälpa nyanlända att 

komma in i arbetslivet (Nordea, 2018). 

  

Den typ av arbete som bankerna ägnar sig åt och redovisar skiljer sig inte anmärkningsvärt åt, 

en del initiativ och samarbeten har de gemensamt som t.ex. Ung Privatekonomi. Det som 

däremot skiljer dem åt är hur detaljerade och transparenta dem är i sitt redovisande samt 

omfattningen av deras samhällsengagemang. Det här avseendet sticker både SEB och 

Swedbank ut något från resterande banker. Båda banker har under perioden redovisat för hur 

mycket deras samhälleliga investeringar uppgått till, dock med undantag för SEB under 2018 
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då inga sådana siffror redovisades. Anledningen till att SEB och Swedbank sticker ut är att de 

tydligt visar hur mycket och till vilket ändamål som investeringarna har gjorts (se figur 2). 

 

  
Figure 2: Samhällelig investering (SEB, 2016, s.30) 

 

Nordea redovisade för sina samhällsinvesteringar mellan 2014–2015 och Handelsbanken 

redovisar inte alls några siffror.  Omfattningen av filantropi skiljer bankerna åt, SEB har t.ex. 

under perioden gjort ett antal donationer och volontärarbete bl.a. till SOS barnbyar till hjälp för 

utsatta barn och ungdomar i Baltikum samt haft ett aktivt samarbete med flertalet 

organisationer däribland EL Sistema som under 2015 anordnade musikfestivalen ”Side by side 

by El Sistema” där över 3000 barn och unga från hela världen spelar musik tillsammans (SEB, 

2015). Den bank som under perioden redovisat för minst samhällsengagemang var 

Handelsbanken men som ändå under 2018 hade engagerat sig i projektet ”Ge vatten” för att 

förse utsatta människor i Tanzania med rent vatten. Detta genom att tillsammans med invånare 

i Falun anordna bl.a. konserter och välgörenhetsmiddagar för att samla in pengar till projektet 

(Handelsbanken, 2018). 

4.3 Legal 
Bankerna är aktiva på en reglerad marknad och ett brott mot någon av tillsynsmyndigheternas 

lagar och regler straffas med sanktionsavgifter. De styrs genom lagar och föreskrifter och om 

ett brott mot någon av dessa sker så är de upp till varje enskild tillsynsmyndighet att bestraffa 

banken (Handelsbanken, 2017). Den ansvariga tillsynsmyndigheten kan sanktionera böter men 

i värsta fall dra tillbaka tillståndet att bedriva bankverksamhet (ibid).  
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De banker som omfattas av studie antas följa de regler och lagar som kan appliceras på dom. 

Vidare kommer vi att analysera de incidenter som skett i respektive bank och vilka sanktioner 

som de blivit delgivna.  

 
Tabell 3: Böter och sanktionsavgifter mellan åren 2014–2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Handelsbanken 0 35mkr 0 0  495 000 euro 

Nordea ingen uppgift 50msek 250 tkr 3meuro 450tsek 895teuro 400tsek 

SEB 0 ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 

Swedbank 35mkr ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 

 

Tabellen visar de avgifter som bankerna blivit tilldelade efter regelbrott av olika 

tillsynsmyndigheter. Själva summorna i sig är inte intressanta men att hur de rapporteras och 

exponeras är en mer intressant aspekt. Swedbank har enbart en uppgift hittats och den har 

redovisades under förvaltningsberättelsen då den påverkade vinsten och därför var den av 

intresse, utöver det tillfället har inga andra sanktionsavgifter hittats i hållbarhetsrapporterna 

(Swedbank, 2014). Men vid en sökning på Finansinspektionens (2016) visar det sig att FI har 

givit Swedbank en sanktionsavgift om 3mkr för underlåtenhet. Vidare redovisar SEB inga 

sanktionsavgifter som de har blivit skyldiga att betala. Dock visade det sig vid en snabb sökning 

på Finansinspektionens (2017) hemsida att SEB fått en sanktionsavgift gällande 12 miljoner 

kronor vilket kan vara aktuellt att redovisa i sin hållbarhetsrapport.  Vi kan se att Nordea och 

Handelsbanken har en mer transparent redovisning av sina sanktionsavgifter och där de 

påpekar att de tar alla “anklagelser” seriöst och gör allt för att motverka dom. Alltså kan 

bankerna välja att inte redovisa de tilldelade sanktionsavgifterna i hållbarhetsrapporten, men 

att de måste finnas en anledning till att det inte väljer att göra det. Att tilläggas till denna 

information är att alla straffavgifter inte avser Sverige och det är därför vi inte valt att lägga 

märke till avgifternas storlek utan bara hur de har presenterat dom. En annan intressant aspekt 

av detta är också att Nordea har en rubrik i deras hållbarhetsrapport där de redovisar sina 

avgifter under en rubrik som heter något i stil med “learning from previous mistakes” vilket 

gör det intressant då de fått samma sanktioner flera år i rad vilket inte alls påvisar några nya 

lärdomar om att gör rätt för sig.   
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Tabellen visar att det finns två olika skillnader när det kommer till redovisning av böter. 

Handelsbanken och Nordea har valt en mer transparent redovisning medans SEB och 

Swedbank valt att dölja de siffror som de tilldelats. För att tillägga så redovisade Swedbank 

böter om 35 MSEK men att den har en effekt på utdelningen och inte separat som ett straff till 

följd av en överträdelse.  
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5. Analys 
 
Analysen delas in i fyra avsnitt; en övergripande introduktion, legitimering, homogenisering 

och window-dressing.  

5.1 Introduktion 
Bankerna och andra företag förväntas arbeta på ett sätt som stämmer överens med samhällets 

implicita villkor, d.v.s. samhällets förväntningar. Med andra ord förväntas företag vara goda 

samhällsmedborgare (Schwartz & Carroll, 2003). Enligt Deegan (2007) så är legitimitet och 

förtroende en viktig resurs för organisationer, därmed bankernas viktigaste resurs. Legitimitet 

styrs av samhället och omgivning i nära anknytning till organisationen (Suchman, 1995).  

Svenskt kvalitetsindex (2018) påpekar vikten av att jobba aktivt med hållbarhet har blivit allt 

mer viktigare för konsumenterna och kan ligga till grund för val av bank. 

Hållbarhetsrapportering är ett av de verktygen som bankerna kan använda för att skapa den 

önskvärda relationen till samhället genom det sociala kontraktet.  

5.2 Legitimering 

I empirin uppmärksammades bankernas syn på bristen av fältets förtroende och de områden 

som de ansåg sig behöva arbeta vidare med för att återfå samhällets förtroende. För alla fyra 

banker låg fokus på hållbar utveckling, etik, miljö, samhällsengagemang och ökad transparens. 

  

För att få en djupare förståelse av bankernas hållbarhetsredovisning och strävan efter att öka 

sitt förtroende utgår vi i enlighet med Adams och Larrinaga-González (2007) legitimitetsteori. 

Det sociala kontraktet, vilket legitimitetsteorin bygger på, d.v.s. bankernas relation till dess 

omgivning, är essentiell i frågan om bankernas legitimitet och förtroende. Detta för att samtliga 

bankerna i sina respektive rapporter poängterar att de har noga uppmärksammat samhällets 

ökade efterfrågan på hållbar utveckling och transparens till följd av det minskade förtroendet 

för hela bank- och finanssektorn (Svenskt kvalitetsindex, 2017). När det sociala kontraktet inte 

respekteras av organisationer, uppstår ett s.k. legitimitetsgap, d.v.s. organisations praxis 

överensstämmer inte med samhällets förväntningar (Adams & Larrinaga-González, 2007). För 

att minska legitimitetsgapet använder organisationer sig av legitimitetsstrategier, en sådan 

strategi är hållbarhetsredovisningen (ibid). Denna studie undersöker ett av de medel som 
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bankerna använder för att besvara samhällets ökade efterfrågan om öppenhet och hållbarhet, 

nämligen genom hållbarhetsredovisning. 

  

Detta ser vi bl.a. genom att samtliga fyra banker presenterar för hur de ska gå tillväga för att 

återfå samhällets förtroende. Etik, filantropi, miljö och legal är de kategorier som vi utvecklat 

med hjälp av Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell samt bankernas egna 

rubriceringar, dessa innefattar bankernas hållbarhetsarbete enligt vårt kodningsschema. 

  

Ett intressant citat från Handelsbankens chef för motverkning av finansiell brottslighet, Hannu 

Saari uttrycker sig enligt följande: 

  

”Arbetet med att motverka finansiell brottslighet är inte bara en legal fråga utan även en 

väldigt viktig affärs-, ryktes- och kundnöjdhetsfråga. Vi ska inte förknippas med en bedräglig 

verksamhet eller riskera att kunder eller banken förlorar pengar.” (Handelsbanken, 2018, 

s.39). 

  

I enlighet med citatet ovan måste bankerna både ur ett etiskt och legalt perspektiv arbeta med 

att motverka finansiell brottslighet för att tillfredsställa myndigheternas och samhällets krav. 

Lyckas bankerna däremot inte tillfredsställa kraven kan det medföra direkt negativa 

ekonomiska konsekvenser då ett skadat förtroende riskerar bl.a. minskade investeringar i 

bankerna och minskad efterfrågan på dess produkter och tjänster. En intressant aspekt ur citatet 

är just att Hannu Saari menar att det finns en direkt koppling mellan Handelsbankens rykte och 

dess påverkan på bankens pengar. Vilket bekräftar att legitimitet och förtroende på många sätt 

är bankernas viktigaste resurs, om bankerna inte anses bedriva en legitim verksamhet kan de 

inte överleva på lång sikt (Deegan, 2007). De övriga bankerna redovisar liknande syn på vikten 

av ett gott rykte, många gånger motiverar bankerna sitt hållbarhetsarbete p.g.a. ryktes och 

förtroende skäl. 

 

Schwartz och Carroll (2003) menar att nästan allt hållbarhetsarbete motiveras av ekonomiska 

skäl, därför att företagens viktigaste uppgift är att tillfredsställa aktieägarnas behov. Vi kan inte 

med säkerhet säga att bankerna endast arbetar hållbart för att maximera vinsten däremot tycks 

det finnas många ekonomiska vinningar av att arbeta hållbart. Detta p.g.a. att bankerna 

presenterar att de följer etiska, miljömässiga principer vid både kreditgivning och investering. 

Något som Nordea explicit motiverar som en möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster 
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för att möta samhällets efterfrågan (Nordea, 2016). Även Swedbank, Handelsbanken och SEB 

inte explicit säger samma sak så erbjuder de liknande tjänster. Exempelvis redovisar alla fyra 

banker att de tar hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter vid kreditgivning. Även om 

kredittagare har goda möjligheter att betala tillbaka lånet kan denne nekas ett lån om det t.ex. 

finns risk för att skada miljö eller samhälle (Swedbank, 2017; SEB, 2017; Nordea, 2016; 

Handelsbanken, 2015). Konstigt nog är Nordea den enda utav de fyra bankerna som inte har 

minskat både sina direkta- och indirekta koldioxidutsläpp mellan 2014 och 2018. Istället har 

Nordeas totala koldioxidutsläpp ökat under fem års perioden, vilket enligt oss är 

anmärkningsvärt med tanke på att de explicit säger att samhällets efterfrågan på ökad hållbarhet 

är något som de kan dra nytta av. Detta betyder emellertid inte att Nordeas förtroende behöver 

skadas, utan organisations praxis kan avvika från omgivningens förväntningar utan att skada 

företagets förtroende om detta går obemärkt (Deegan, 2007). 

  

Enligt Deegan (2007) spelar företagens faktiska handlingar liten till ingen roll för att av 

samhället anses som legitima, utan det som faktiskt spelar roll är hur samhället uppfattar 

företaget. Deegans argumentation blir därför extra intressant när vi tittar på bankernas 

”frivilliga” samhällsengagemang eller enligt Schwartz och Carroll (2003) filantropiska domän. 

Bankerna redovisar för samhälleligt arbete främst med fokus på barn och unga, hjälpa utsatta 

samhällsgrupper, främjande av sport och kultur. Detta gör de både genom samarbeten med 

ideella organisationer och genom egna initiativ. Genom att bankerna visar sig som goda 

samhällsmedborgare och ansvarsfulla aktörer kan de också stärka sitt förtroende hos samhället 

(Suchman, 1995). Bankernas samhällsengagemang har alla något gemensamt, dels kopplat till 

bankernas förtroende men även ett sätt att generera kunder i framtiden. Under flyktingkrisen 

2015 sökte över 163 000 flyktingar asyl i Sverige (Sigrid, 2015). Under samma år bidrog både 

Swedbank (2015) och SEB (2015) med ekonomiskt bistånd till förmån för de asylsökande. 

Detta gjorde däremot inte Nordea och Handelsbanken men alla fyra banker engagerade sig i 

integrationsprojekt för de nyanlända. Till exempel motiverar Swedbank (2016) vikten av att 

utbilda barn och unga inom privatekonomi kommer att generera pålästa kunder i framtiden. 

Det finns andra möjliga incitament för bankerna att framställa sig själva som goda 

samhällsmedborgare, till exempel ekonomisk vinning (Schwartz & Carroll, 2003). Under 

perioden var det endast SEB och Swedbank som tydligt redovisade för hur mycket deras 

samhällsinvesteringar uppgått till, med undantag för SEB under 2018. Nordea redovisade 

endast för åren 2014 och 2015 och Handelsbanken redovisade inte alls några sådana siffror. 

Intressant nog har Handelsbanken haft högst förtroende under perioden enligt Svenskt 
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kvalitetsindex (2019). Detta stärker även Deegans (2007) resonemang om att faktiska 

handlingar inte spelar någon roll för företagets legitimitet utan endast hur samhället uppfattar 

dem. 

5.3 Homogenisering 

Bankernas hållbarhetsredovisning uppvisar homogenitet, d.v.s. att de liknar varandra. Det är 

anmärkningsvärt att alla fyra banker redovisar för arbete som kan kategoriseras inom Schwartz 

och Carrolls (2003) tre domäner, ekonomi, etik och legalt. Däremot har de valt att rubricera sitt 

hållbarhetsarbete på olika sätt. Swedbank delar in sitt hållbarhetsarbete i likhet med Elkingtons 

mer traditionella CSR-ansvar, ekonomiska, sociala och miljöaspekter. De övriga bankerna 

redovisar liknande innehåll men har valt att rubricera dem på annorlunda sätt, exempelvis, 

Business ethics, Climate action, Community engagement (Nordea, 2014; 2015; 2016; 2017; 

2018). Även om rubriceringen skiljer sig åt, råder det isomorfi mellan dem. Den uppenbara 

homogeniteten eller isomorfin av innehållet i bankernas hållbarhetsredovisning tydliggörs 

genom DiMaggio och Powells (1983) resonemang. De menar att fältets aktörer, d.v.s. banker 

inom bank och finanssektorn anammar liknande egenskaper som övriga aktörer i deras strävan 

om att skapa förtroende och legitimitet. Bank och finanssektorn har sedan finanskrisen 2008 

sett ett minskat förtroende vilket skapat en efterfrågan om hållbarhet och transparens, vilket 

bankerna själva uppmärksammat och sagt sig arbeta efter. Denna förtroendebrist och 

efterfrågan har varit delaktig i utformandet av bankernas hållbarhetsredovisning genom att det 

pressat bankerna till att anamma ett hållbarhetstänk för att tillfredsställa samhällets implicita 

villkor. Det är däremot inte enbart samhället som ställer krav utan dessa krav regleras även av 

statliga myndigheter bl.a. bolagsverket. 

  

Enligt svensk lag ska företag som har ett genomsnitt av anställda om 250 stycken, en redovisad 

balansomslutning om 175 miljoner kronor eller en redovisad nettoomsättning om 350 miljoner 

kronor en skyldighet att redovisa en hållbarhetsrapport om de uppfyller två av ovanstående tre 

kriterier (Bolagsverket, 2019). Hållbarhetsrapporten kan redovisas på två olika sätt och då som 

en del av förvaltningsberättelsen eller som en separat bilaga till årsredovisningen (ibid). 

Bolagsverket (2019) menar att hållbarhetsredovisningen har till syfte att uppmärksamma 

läsaren om vilka konsekvenser som verksamheten kan ha på följande områden: miljö, sociala 

förhållande, respekt för mänskliga rättigheter och hur de arbetar med motverkande av 

korruption (ibid). De fyra banker som omfattas av studien, Handelsbanken, Nordea, SEB och 
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Swedbank uppfyller Bolagsverkets tre kriterier som avser obligatorisk hållbarhetsredovisning. 

En förutsättning för bankernas fortsatta legitimitet är att säkerställa upprätthållningen av det 

sociala kontraktet mellan dem och det samhälle som de verkar i. Detta förutsätter att bankerna 

följer de lagar och regler som råder annars riskerar de att medföra ett skadat förtroende 

(Deegan, 2013). Om Bolagsverkets regler för hållbarhetsredovisning inte följs av bankerna 

riskerar de kostsamma sanktioner vilket i första hand skadar bankens finansiärer och framtida 

investeringar i banken. Det innehållsmässiga kravet som bolagsverket ställer d.v.s. miljö, 

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och hur de arbetar med 

motverkande av korruption omfattas även av Schwartz och Carrolls (2003) tre domäner, med 

andra ord vad bankerna förväntas arbeta med. Detta tydliggör varför delar av bankernas 

hållbarhetsrapporter präglas av isomorfi och homogenitet. 

  

Även om Bolagsverkets krav delvis förklarar det snarlika innehållet i bankernas 

hållbarhetsredovisning, finns även andra möjliga förklaringar till detta. Främst samhällets 

kravställning på hållbart arbete och transparens vilket både svenskt kvalitetsindex (2019) och 

bankerna själva bekräftar. Frostenson et al. (2018) menar att organisationer ansluter sig till bl.a. 

FN:s Global Compact och anammar GRI:s riktlinjer för hållbar redovisning, därför att dessa 

har hög trovärdighet och förtroende samt att de erbjuder medel för ökad transparens. Dessa 

riktlinjer och mål syftar till, liksom Bolagsverkets krav, till att minska risken för att företag ska 

skönmåla (eng: window-dressing) deras hållbarhetsarbete genom det ökade kravet på 

transparens (ibid). Det som emellertid skiljer Bolagsverkets krav från GRI och FN:s globala 

mål är att de två sistnämnda är frivilliga, alltså att överträdelser av dessa inte sanktioneras i 

legal mening. Alla fyra banker använder GRI:s riktlinjer och FN:s globala mål vid utformandet 

av sitt hållbarhetsarbete. Ett sätt att se på det är att bankerna arbetar efter dessa riktlinjer och 

mål samt ansluter sig till nya konventioner har koppling till samhällets efterfrågan av både 

transparens och ökat hållbarhetsarbete. Genom att bankerna uppmärksammar samma problem, 

d.v.s. svagt förtroende för hela bank- och finanssektorn tar de till sig dessa för att stärka sin 

legitimitet. En grundförutsättning för att organisationer ska homogeniseras är enligt DiMaggio 

och Powell (1983) att de utsätts för samma påtryckningar, vilket också överensstämmer med 

bankerna. Bankerna tvingas att arbeta med hållbarhet genom svensk lag, arbetar efter samma 

mål och hållbarhetsredovisar enligt samma riktlinjer. Det sistnämnda kan möjligen bero 

normativa krafter, d.v.s. att bankerna anammat omgivningens moral och värderingar för att 

skapa förtroende, vilket inte är helt långsökt med tanke på att bankerna själva bekräftar detta. 
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5.4 Window-dressing 

I avsnitt 5.2 Legitimering avhandlades bankernas egna ord utifrån deras hållbarhetsredovisning 

och hur de besvarar samhällets ökade efterfrågan på transparens och hållbarhetsarbete. I detta 

avsnitt ska istället hållbarhetsrapporterna granskas utifrån den kritik som riktats mot själva 

hållbarhetsredovisningen, d.v.s. att det finns risk för att den istället vilseleder (eng: window-

dressing) och att bankerna ord motstrider sig själva.   

  

Hållbarhetsredovisningen syftar bl.a. till att öka transparensen hos företagen vilket leder till att 

de tvingas anamma ett hållbarhetstänk (Frostenson et al., 2018). Däremot har själva 

hållbarhetsredovisningen kritiserats för att orsaka raka motsatsen genom att företagens 

kommunikation blir mer professionaliserad (ibid). En viktig aspekt att ha i åtanke är bankernas 

liksom andra företags långsiktiga överlevnad förutsätter att de har samhällets acceptans och 

förtroende (Deegan, 2007). Som tidigare nämnt fokuserar bankerna på det som samhället 

efterfrågar, d.v.s. hållbarhet och transparens. Detta ger möjligen bankerna incitament att både 

arbeta och redovisa för det som samhället efterfrågar, av både ekonomiska såväl som förtroende 

och legitimitet relaterade skäl. Även om för många branscher lite eller något hållbarhetsarbete 

är bättre än inget gäller detsamma inte för bank och finanssektorn. Detta för att bankerna har 

stort inflytande på den finansiella stabiliteten och där ansvarslöst verksamhetens utövande har 

många möjliga negativa socioekonomiska konsekvenser (Lentner et al., 2015). Något som bl.a. 

bekräftats av finanskrisen 2008. 

  

En intressant upptäckt av bankernas hållbarhetsrapporter är hur Swedbank, Handelsbanken och 

SEB väljer att formulera hur deras aktiefonder investerar hållbart med avseende på mänskliga 

rättigheter. De säger sig själva arbeta utefter FN:s Global Compact, GRI m.fl. vilka samtliga 

ställer krav på att medlemsorganisationer bl.a. respekterar mänskliga rättigheter. Bankerna 

redovisar att deras aktiefonder inte investerar i företag som varken direkt eller indirekt säljer, 

köper eller tillverkar specifika vapen, bl.a. kärnvapen och biologiska vapen (SEB, 2016; 

Swedbank, 2015; Handelsbanken, 2015). Dessa tre banker formulerar specifikt vilka typer av 

vapen de inte investerar i, exempelvis presenterar Swedbank det enligt följande: 

  

”Swedbank Robur investerar inte i bolag som tillverkar klusterbomber, personminor, 

kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen” (Swedbank, 2016, s.173) 

  



Sida 39 

Genom att bankerna specificerar vilka vapen deras aktiefonder inte investerar i, betyder det 

inte att de inte investerar i mer konventionella vapen, vilket motstrider FN:s globala mål och 

GRI:s riktlinjer för hållbarhet (Frostenson et al., 2018).  Detta kopplas till den kritik som riktats 

mot hållbarhetsredovisningen, nämligen att den riskerar att leda till professionaliserad 

kommunikation istället för ren transparens (Frostenson et al., 2018). Ett annat nämnvärt 

exempel är Handelsbanken, som försöker minska sina koldioxidutsläpp genom att investera 

hållbart i enlighet med de Globala målen (Handelsbanken, 2018). Däremot investerar bankens 

fonder i infrastrukturprojekt som bl.a. bygger flygplatser och vägar (ibid), där det förstnämnda 

ofta förknippas med ökade koldioxidutsläpp. 

  

Paradoxalt nog redovisade inte SEB för några böter eller sanktionsavgifter under hela 

tidsintervallet. Genom en sökning på Finansinspektionens (2017) hemsida framgår det att SEB 

under 2017 fått en sanktionsavgift om 12 miljoner kronor. Vilket även styrker kritiken om att 

företag endast redovisar det som gynnar dem genom att skönmåla hållbarhetsredovisningen 

(Frostenson et al., 2018). Bankernas hållbarhetsredovisning är däremot inte endast till för en 

specifik intressentgrupp utan till flera olika bl.a., aktieägare, samhället, NGO:er, kunder. Dessa 

har sannolikt olika intressen och förväntningar (Frostenson et al., 2018). Enligt Schwartz och 

Carroll (2003) bygger den ekonomiska domänen på att maximera aktieägarkapitalet, d.v.s. 

aktieägarnas intresse bygger på ekonomiska motiv. Medan samhället efterfrågar hållbar 

utveckling och transparens (Svenskt kvalitetsindex, 2017). Ett antagande är därför att det är 

svårt att tillfredsställa samtliga intressenters implicita villkor i en och samma 

hållbarhetsrapport. Därför är det viktigt att hitta balansen mellan de olika ansvarsområdena, 

d.v.s. ekonomiska, legala och etiska då obalans mellan dessa kan leda till ineffektivitet och 

minskat förtroende (Gray et al., 2014). Handelsbanken, Swedbank och Nordea redovisar 

däremot böter och sanktionsavgifter till följd av regelbrott, detta betyder emellertid inte att 

bankerna kontinuerligt ska gör legala överträdelser utan kan möjligen förknippas med deras 

ökade transparenspolicy och rädslan för att eventuellt bli skandaliserade i media (Borglund et 

al., 2009). Detta kopplas även till att, om hållbarhetsredovisningen presenteras på ett trovärdigt 

och transparent sätt visar bankerna hur de påverkar de olika intressentgrupperna, förstärks 

bankens bild som en ansvarsfull aktör, genom att denne tar ansvar för sina handlingar 

(Frostenson et al., 2018). En medieskandal skulle sannolikt påverka bankerna mer negativt än 

om de själva står för sina ’snedsteg’. 
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6. Diskussion 

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete är ett tillvägagångssätt att övertyga omgivningen hur 

företaget bidrar till en bättre värld. Vikten av att driva en hållbar verksamhet tror vi, bankerna 

förstått innebörden utav. Uppfattning om bristande förtroende hos samhället har inneburit att 

vikten av hållbarhetsrapporteringen har ökat och att bankerna väljer att kommunicera denna 

uppfattning på olika sätt. Nordea är en bank som sticker ut i förhållande till de andra bankerna 

då de aktivt valt att kommunicera vikten av samhällets efterfrågan, då denna styr bankens 

verksamhet. Nordea har valt ett mer transparent tillvägagångssätt och denna vetskap tror vi 

finns hos de andra bankerna, trots detta väljer de att inte kommunicera ut denna vetskap utan 

undanhålla den. Anledningen till detta kan vara risken med att uttala sig om något man inte kan 

efterleva. Att explicit säga att samhällets efterfrågan styr bankens hållbarhetsarbete reducerar 

utrymmet för legitimeringen av handlingar som går emot samhället. Alltså kan banken inte 

motivera handlingar som strider mot samhällets implicita villkor i hållbarhetsrapporteringen 

och därför väljer alla banker utom Nordea att lyfta denna vetskap.  

En situation kan uppstå där banken kan komma att stå till svars för att inte agerat efter 

samhällets normer och värderingar trots att de kommunicerat vikten av den. Att 

hållbarhetsrapportera utifrån samhällets förväntningar, utan att faktiskt nämna det, kan bero på 

att redovisningsstandarden (GRI) redan tillfredsställer samhällets förväntningar. Att alla 

banker som omfattas av studien väljer att utgå ifrån GRI anses enligt oss anmärkningsvärt. 

Valet av redovisningsstandard (GRI) tillsammans med samhällets efterfrågan och 

kravställningen från Bolagsverket ger en möjlig förklaring till att bankernas fokusområden 

uppvisar homogenitet. Vi tror inte att homogeniseringen skapar mer värde för bankerna, utan 

snarare en trygghet i att likna sina konkurrenter. Genom detta kan de bekräfta att det har 

liknande kommunikation mot samhället och konkurrerar därför på andra plan som exempelvis 

priser, räntor m.m. Det kan alltså vara en trygghet i att ha liknande kommunikation av 

hållbarhetsarbetet i en situation där förtroendet står på spel. Vid eventuell negativ press kan 

bankerna förlita sig på hållbarhetsredovisningen och använda den som en form av vägledning 

om banken faktiska arbete med hållbarhet och att alla konkurrenter arbetar på liknande sätt. 

Om situationen skulle vara sådan, att alla banker skiljer på det som kommuniceras ut genom 

hållbarhetsrapportering och vad som faktiskt sker, kommer alla banker drabbas och inte en 

enskild bank.   

Bankerna har från tillsynsmyndigheter krav på sig att upprätta en hållbarhetsrapport. Och att 

det finns en baktanke från bankernas sida, att vända detta till ett dokument som redogör bankens 
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ställningstagande till diverse hållbarhetsfrågor. Detta i hopp om att erhålla legitimitet från 

samhället men i själva verket vet vi inte om det som kommuniceras ut är sanning. Delar av 

innehållet i dessa rapporter har klara ekonomiska fördelar men att de lyfts som en 

hållbarhetsaspekt. Vi anser att hållbarhetsrapporteringen tenderar att inte visa den 

hundraprocentiga sanningen utan en vilseledande verklighet, genom att formulera sig på olika 

sätt. Detta behöver inte nödvändigtvis vara sanningen men det är en upplevelse som vi fått i 

samband med denna studie och om det skulle vara utfallet så har Sveriges banker en lång 

uppförsbacke gentemot samhällets förväntningar i framtiden.  
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7. Slutsats 
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för Sveriges fyra största bankers 

hållbarhetsredovisning med fokus på hur bankerna arbetar med hållbarhet i relation till vad 

samhället efterfrågar. Som utgångspunkt används bankernas hållbarhetsrapporter mellan åren 

2014–2018. Där studien antyder att bankerna aktivt kommunicerar ut den information som 

samhället efterfrågar. Och för att möjliggöra detta används redovisningsstandarder och för 

samhället kända riktlinjer. Den teoretiska referensramen stödjer resonemanget om att faktiska 

handlingar inte spelar någon roll utan det är samhällets uppfattning av banken som skapar 

legitimitet och förtroende.  

 

Att skapa ett förtroende gentemot samhället bygger på att upprätthålla det sociala kontraktet. 

Det sociala kontraktet grundas i samhällets förväntningar och därför är det i bankernas intresse 

att besvara dessa förväntningar. Studien visar på en av bankernas lösning för att uppfylla 

samhällets implicita villkor är genom deras fokusområden i hållbarhetsrapporteringen. De 

fokusområden som nämns i hållbarhetsrapporteringen utgörs av GRI:s redovisningsstandard 

och samtliga banker har valt att anamma den. Alltså kan slutsatsen dras att 

redovisningsstandarden som används beskriver de fokusområden som samhället förväntar sig 

av bankerna.  
 

Det råder motstridigheter i själva kommunikationen av hållbarhetsarbetet. Detta sker i samband 

med önskemålet om måluppfyllelse där det skett motstridigheter. Studien har fått indikationer 

om att önskan från bankerna att tillfredsställa flertalet olika intressentgrupper med olika 

intressen, gör att målet i sig medför motstridigheter. Studien visar att den mest framträdande 

motstridigheten är formuleringen av ekonomiskt fördelaktiga aktiviteter som uttrycks som 

hållbara.  
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