
 Linköpings	universitet	
SE-581	83	Linköping,	Sverige	

013-28	10	00,	www.liu.se	
 

Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	ekonomisk	och	industriell	utveckling	
Kandidatuppsats	i	Företagsekonomi,	15	hp	|		Internationella	civilekonomprogrammet	och	Civilekonomprogrammet	

Vårterminen	2017	|	ISRN-nummer:	LIU-IEI-FIL-G--17/01681--SE	
	

	
	

 
 
 
 

Hållbarhetslogik	i	de	
svenska	storbankerna	

 
En	analys	av	utvecklingen	av	bankernas	

hållbarhetsredovisningar	
	

	
	
	
Felicia	Lundström	
Max	Skatka	
				
	
Handledare:	Sven-Arne	Nilsson	
	
		
	



	

	

Förord	
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Sven-Arne Nilsson som kontinuerligt har 

stöttat oss och givit oss feedback i vårt uppsatsskrivande. Dina synpunkter har varit till 

stor hjälp för oss.  

 

Vi vill även tacka de studenter som delade med sig av sina synpunkter om vår uppsats 

under förslutsseminariet och slutseminariet. Era kommentarer hjälpte oss att utveckla 

och förbättra uppsatsen.  

 

 

Ett stort tack till er alla! 

 

Linköping 2017-06-08 

Felicia Lundström Max Skatka 

	 	



Sammanfattning	
Bakgrund och Problematisering: I dagens samhälle har hållbarhetsfrågor fått ett allt 

större fokus och många företag upprättar hållbarhetsredovisningar för att beskriva hur 

de jobbar med hållbarhet. Företags hållbarhetsarbete har även blivit mer harmoniserat 

runt om i världen vilket eventuellt innebär att det har vuxit fram hållbarhetslogiker inom 

vissa branscher. Samtidigt har bankernas hållbarhetsarbete fått en större uppmärksamhet 

i medier där bland annat negativa händelser såsom Panamaskandalen och Finanskrisen 

2007-2008 har belysts, vilket har lett till att folk tappat förtroendet för banker.  

 

Syfte: På grund av den ökade uppmärksamheten och förändringar i hållbarhetsarbetet är 

syftet att analysera om det går att se en viss hållbarhetslogik inom de fyra svenska 

storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, samt hur den i så fall har 

utvecklats över tid. 

 

Metod: För att se om det finns en hållbarhetslogik inom de fyra bankerna är uppsatsen 

uppbyggd på en kvalitativ innehållsanalys av bankernas hållbarhetsredovisningar och av 

deras årsredovisningar i de fall då separata hållbarhetsredovisningar inte finns. Kodning 

av redovisningar har skett i dataprogrammet Nvivo för kvalitativa innehållsanalyser. 

Redovisningarna har kodats utifrån fyra kategorier: anställda, etik, miljö och samhälle.  

 

Resultat: Det finns en hållbarhetslogik inom bankerna som delvis kan förklaras av att 

de ingår i samma organisationsfält då de alla verkar på samma marknad, erbjuder 

liknande produkter och tjänster, har liknande intressenter och följer samma lagar. I 

hållbarhetsredovisningarna syns det framförallt en tydlig utveckling gällande hur 

bankerna har tagit större ansvar med åren när det gäller miljö och etik. Denna 

utveckling kan kopplas till hur de anpassat sig till förändrade normer, lagar och 

värderingar i samhället. Till en viss del har även påtvingad isomorfism bidragit till att 

en hållbarhetslogik vuxit fram eftersom bankerna har varit tvungna att anpassa sig efter 

skärpta regelkrav såsom högre kapitalbuffertar och finansiering av terrorism.  

	

 

 

 



Abstract	
Background and Problematization: In today’s society the knowledge about 

sustainability has increased, therefore many companies have decided to publish a 

sustainability report where they explain how they conduct their operation in a 

sustainable manner. Companies sustainability efforts have also become more 

harmonized around the world which might indicate that a certain sustainability logic has 

developed. Media have recently especially paid attention to issues of banks and have 

enlightened negative occurrences such as the tax evasion in Panama and the financial 

crisis of 2007-2008 that have led to people losing their confidence in banks.  

 

Purpose: Due to the increased attention and changes in sustainability work, the purpose 

of this study is to analyse if there exists a sustainability logic within the four major 

banks in Sweden, Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank and how the logic has 

developed over time. 

 

Methodology: In order to see if there exists a sustainability logic within the four banks 

we decided to conduct a qualitative content analysis of the banks’ sustainability 

reportsreach our purpose. The reports have been coded in a software program called 

Nvivo. The reports have been coded based on four categories: employees, ethics, 

environment and society.  

 

Result: There exists a sustainability logic within the banks which partially can be 

explained by the fact that they are a part of the same business field. They all operate in 

the same market, offer similar products and services, have similar stakeholders and 

follow the same laws and regulations. In the sustainability reports we can see a clear 

development regarding the level of responsibility banks have taken when it comes to 

their impact on environmental and ethical questions within their investments and 

customers. This development can be explained by how they have adapted to changed 

norms, laws and values in the community. We can also see how a coercive isomorphism 

has contributed to a harmonization of their sustainability work through changed laws 

regarding both capital demands and financing of terrorism. 
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1 Inledning	
I följande avsnitt ges en introduktion av ämnet, varpå en problematisering följer där 
vårt intresse för ämnet även tydliggörs. Detta myntas slutligen ut i vårt syfte och 
frågeställning.  

1.1 Bakgrund	
I dagens samhälle har vi blivit alltmer medvetna kring vår omgivning och hur våra val 

påverkar den. Både konsumenter och andra intressenter vill veta hur företag hanterar 

frågor inom hållbarhet och vilket ansvar de egentligen tar i sina affärsbeslut. Detta 

ökande intresse har lett till påtryckningar på företag att ta ett större ansvar, samt att visa 

upp hur de löpande jobbar med hållbarhetsfrågor (CSR Kompassen, u.å.). I dagens 

informationssamhälle är det nästan givet att större företag ska arbeta och redogöra för 

sitt arbete mot en mer hållbar värld men historiskt sett har det dock inte alltid varit så. 

Milton Friedman (1970) var en av de största kritikerna till att företag skulle arbeta med 

Corporate Social Responsibillity (CSR) och ansåg på 70-talet att detta mest tog tid och 

resurser från företagens syfte att generera avkastning åt ägarna. Med tiden utvecklades 

dock debatten som följd av förändrade samhällsvärderingar och ökat intresse för 

miljöfrågor. Detta ledde till att Förenta Nationerna (FN) 1987 skapade en kommission 

för miljö och utveckling vilket kom att kallas Brundtlandskommissionen. I denna 

kommission fastställdes en gemensam definition för hållbar utveckling vilket CSR 

numera antas bygga på (Frostenson m.fl., 2012). 

En	hållbar	utveckling	tillfredsställer	dagens	behov	utan	att	äventyra	kommande	
generationers	möjligheter	att	tillfredsställa	sina	behov.	(Fegler	och	Unemo,	2000	
s.23)	

 
Trots att det finns en gemensam definition av CSR och hållbar utveckling finns det 

olika syner på vad det egentligen omfattar. Med anledning av klimathotet brukar störst 

fokus ligga på miljödelen (Sprinkle och Maines, 2010). Enligt Carroll (1991) omfattar 

CSR dock inte bara ansvaret för den miljömässiga påverkan på samhället utan även den 

sociala, ekonomiska och etiska påverkan. 

 

Samtidigt som diskussionen kring hållbar utveckling har utvecklats så har även 

rapporteringen av hållbarhetsarbetet gjort det och det blir alltmer ovanligt att större 

företag inte presenterar sitt hållbarhetsarbete i hållbarhetsredovisningar. Lausen (2011) 

menar att en av anledningarna till denna utveckling beror på den ökade globaliseringen. 
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Globaliseringen har bidragit till en större spridning och harmonisering av 

hållbarhetsarbetet vilket till viss del suddat ut många skillnader mellan hur amerikanska 

och europeiska företag jobbar med hållbarhet. Denna sorts harmoniseringsprocess 

förekommer dock inte bara internationellt utan harmonisering kan även ske inom olika 

branscher (Thornton, 2002). Anledningen till att företag harmoniseras på branschnivå 

kan förklaras genom att de verkar inom samma organisationsfält med liknande 

intressenter och produkter, samt att de utsätts för liknande påtryckningar som sedan 

leder till att de väljer eller tvingas att agera på ett liknande sätt (Dimaggio och Powell, 

1983). 

 

Att företagens hållbarhetsarbete blivit alltmer harmoniserat runt om i världen kan vidare 

förklaras genom att det har växt fram en viss logik som kan beskrivas som 

gemensamma handlings- eller diskussionsmönster satta i ett visst sammanhang. Med 

diskussions- eller handlingsmönster menas att olika företag talar om eller agerar på 

liknande sätt gällande en viss fråga över tid. Då en logik antas ta sin form genom ett 

samspel mellan samhällets normer och värderingar i det särskilda sammanhanget som 

råder visar det på att det kan råda olika logiker i olika länder beroende vilket land som 

studeras (Delmestri, 2009). I och med att logiker skapas utifrån ett viss sammanhang 

menar Thornton och Ocasio (2008) att logiker inte bara finns på internationell och 

nationell nivå utan även inom specifika branscher. 

  

Dimaggio och Powell (1983) menar att harmoniseringsprocessen som leder till att 

handlingar och diskussioner om hållbarhetsarbetet blir allt mer lika inom ett särskilt 

sammanhang kan förklaras med hjälp av isomorfism. Isomorfism innebär att företag 

inom ett visst sammanhang anpassar sig efter normativa, härmande eller tvingande 

faktorer och därmed blir mer lika varandra. Dimaggio och Powell förklarar dock vidare 

att företag ej är rena spegelbilder av faktorerna de anpassar sig efter utan utvecklar även 

sina egna tolkningar av dem. Beckert (2010) menar dock att de faktorer som bidrar till 

harmonisering i vissa fall även kan leda till differentiering. 

1.2 Problematisering	
Tidigare forskning inom hållbarhet har huvudsakligen fokuserat på skillnader och 

likheter mellan länders hållbarhetsarbete och dess utveckling (Matten och Moon, 2008). 

Även när det gäller tidigare forskningar kring hållbarhetslogiker har först och främst 
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logiker på internationell och nationell nivå undersökts utifrån samhället i stort. Således 

finns det inte särskilt många djupgående analyser av hållbarhetslogiker och 

utvecklingen av dem i specifika branscher och kontexter (Thornton och Ocasio, 2008). I 

och med att harmoniseringsprocesser även förekommer inom specifika branscher anser 

vi det intressant att undersöka om det finns en hållbarhetslogik och hur den i såna fall 

har utvecklats inom en specifik bransch. 

 

Matten och Moon (2008) menar att i och med den ökade globaliseringen och en mer 

likartad syn på hållbarhet bör man hitta gemensamma mönster i en viss bransch när det 

kommer till hållbarhetsfrågor då isomorfism sker i ett visst sammanhang utifrån de 

värderingar och normer som finns i samhället. Eftersom Beckert (2010) syftar på att 

faktorerna bakom isomorfism dock inte alltid leder till harmonisering utan ibland till 

differentiering kan frågan ställas om det finns ett gemensamt handlings- eller 

diskussionsmönster för hur företag i en viss bransch diskuterar och jobbar med 

hållbarhet. 

 

Utifrån ovannämnda faktorer och skiftande åsikterna angående om det överhuvudtaget 

sker en harmonisering inom en bransch eller inte finner vi det intressant att analysera de 

fyra svenska storbankerna för att se om det går att hitta ett gemensamt diskussions- eller 

handlingsmönster mellan dem. Bankerna har under de senaste åren fått mycket utrymme 

i media gällande deras höga vinster samt olika skandaler såsom misstanke om 

insiderhandel av Swedbanks VD och Panamaskandalen som flera banker var 

involverade i. På grund av dessa anledningar har förtroendet för bankerna skadats, 

genom att visa upp hur man arbetar med hållbarhet både internt i banken och samhället i 

stort kan det ses som ett sätt att återvinna en del av förtroendet. 

 

För att analysera om det går att uttyda en hållbarhetslogik inom svenska banker och hur 

denna i såna fall har utvecklat analyseras bankernas hållbarhetsredovisningar då de är 

viktiga verktyg för att mot allmänheten visa upp hur deras hållbarhetsarbete ser ut. 

Frostensson (2013) menar att hållbarhetsredovisningarna ofta möts av kritik då de ofta 

ses som ett sätt att söka legitimitet från sina intressenter. Att söka legitimitet från 

intressenter är vanligt inom många företag men kan ses som extra viktigt för företag 

inom branscher som bygger på allmänhetens förtroende såsom banker. Även om 

bankers direkta påverkan på bland annat miljö är relativt begränsad så är den indirekta 
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påverkan på samhället stor vid kreditgivning och investeringar. Banker har också via sin 

verksamhet stor påverkan på samhället i stort och ett viktigt ansvar i kapitalet de blivit 

betrodda med. En misskött bank kan ge stora negativa effekter både ekonomiskt och 

socialt. Av dessa anledningar är det uppenbart att bankens intressenter önskar ökad 

transparens och mer tillgänglig information, vilket leder till att rapporteringen av 

hållbarhetsarbetet blir en naturlig del i verksamheten. Det blir därför även intressant att 

se hur bankernas hållbarhetsarbete påverkas av intressenter och förändrade värderingar 

och lagar i samhället och i fall dessa faktorer har en inverkan på 

harmoniseringsprocessen. 

1.3 Syfte		
Syftet är att undersöka eventuella diskussions- och handlingsmönster gällande 

hållbarhet för att se om hållbarhetsarbetet harmoniserats i de svenska storbankerna. 

Detta görs för att se om det existerar en hållbarhetslogik inom de svenska storbankerna 

och hur den i så fall utvecklats över tiden.  

1.4 Frågeställning	
Existerar det en hållbarhetslogik inom de svenska storbankerna och hur har den i så fall 

utvecklats med tiden? 
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2 Metod	
I metodkapitlet ges en djupare förklaring över det tillvägagångssätt som har använts för 
att samla in och bearbeta data. I slutet av kapitlet diskuteras även för- och nackdelar 
med den metod som använts. 

2.1 Metodansats	
Enligt Bryman och Bell (2011) ska valet av metodansats baseras på hur informationen 

kommer samlas in. För att uppnå vårt syfte att se om det finns en hållbarhetslogik inom 

de fyra svenska storbankerna och hur den i så fall utvecklats över tid avser vi att jämföra 

utvecklingen av diskussionsmönstret i respektive banks hållbarhetsredovisningar. Detta 

innebär att information huvudsakligen kommer hämtas från hållbarhetsredovisningar, 

samt årsredovisningar i de fall där hållbarhetsredovisningar inte finns tillgängliga eller 

är integrerade i årsredovisningen. Bryman och Bell förklarar att en kvalitativ metod 

betonar användning av ord gentemot siffror medan en kvantitativ metod utgår från 

insamling av numerisk data. Denna uppsats tar en kvalitativ ansats eftersom uppsatsen 

avser att jämföra utvecklingen av diskussionsmönstret i bankernas redovisningar och 

inte den finansiella datan. Genom att använda en kvalitativ metod skapas en djupare 

förståelse för ämnet, däremot är det svårare att göra en generalisering än vad det är vid 

användning av kvantitativ metod (Björklund och Paulsson, 2012).   

  

Det finns tre olika strategier för att relatera teori till empiri: induktiv, deduktiv och 

abduktiv strategi (Bryman och Bell, 2011). En induktiv strategi är en process som 

bygger på att först analysera observationer genom att samla in empirisk material, för att 

sedan välja ut lämpliga teorier som går att koppla samman med empirin och analysera 

observationer. Motsatsen till en induktiv strategi är en deduktiv strategi. Till skillnad 

från induktiv strategi innebär deduktiv strategi att forskaren utgår från befintliga teorier 

för att sedan formulera hypoteser som testas mot verkligheten genom observationer. Det 

är däremot svårt att avskilja deduktion och induktion helt från varandra och de flesta 

undersökningar innehåller en del av båda strategierna. En undersökning som utgörs av 

en kombination av deduktion och induktion tar en abduktiv ansats. Ett exempel på en 

abduktiv undersökning är till exempel en studie som genomförs genom att först utföra 

intervjuer utan något formulär för att sedan bygga en modell som testas mot 

respondenter i en mer strukturerad intervjuundersökning. Det första steget skulle kunna 

ses som en induktiv ansats medan den andra steget kan ses som en deduktiv ansats. 
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Denna studie är uppbyggd kring en abduktiv ansats då teorier först har fastställts för att 

sedan kunna relatera det empiriska materialet till dem, vilket kan ses som en del av den 

deduktiva ansatsen. I och med arbetets gång och insamling av data har nya teorier 

påträffats som vi också har använt oss av varpå detta kan ses som en induktiv ansats.  

2.2 Analysmetod	
För att uppnå vårt syfte utförs en kvalitativ innehållsanalys av bankernas 

hållbarhetsredovisningar. En innehållsanalys kan genomföras på flera olika sätt men en 

vanlig metod är att materialet tolkas genom att bryta ut meningsenheter ur dokumentet 

som sedan kategoriseras i olika ämnen (Graneheim och Lundman, 2004). Ett annat 

alternativ är att göra tvärtom och ha förutbestämda kategorier som används för att hitta 

passande meningsenheter till eller att formulera kategorier i samband med genomgång 

av materialet (Bryman och Bell, 2011). Vi har utgått från det sistnämnda alternativet 

eftersom vi vill relatera innehållet till hållbarhetsaspekter. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär detta tillvägagångssätt en högre risk för att leda till sidospår. 

Detta var inte fallet för oss utan istället anser vi att detta bidrog till formulering av mer 

konkretiserade och relevanta kategorier vilket förenklade analysen av data, däremot må 

det har varit mer tidskrävande. 

  

Innan kodning kunde påbörjas var vi tvungna att utse ett tidsspann för vår analys av 

hållbarhetsredovisningar. Vi besökte således respektive banks hemsida för att se när 

diskussionen kring hållbarhet började ta fart och när de för första gången gav ut en 

hållbarhetsredovisning. Till slut utsågs startpunkten till år 2008 och sedan analyserades 

redovisningar vartannat år utifrån startåret, på grund av tidsbegränsningen av uppsatsen 

valde vi att inte analysera varje år. Efter att tidsspannet fastställts gick vi i ett första steg 

genom hållbarhetsredovisningarna och markerade meningsenheter som hörde ihop med 

hållbarhet. Efter detta upptäckte vi ett mönster och kunde uttyda vissa ämnen som fick 

extra uppmärksamhet. Dessa ämnen var anställda, etik, miljö och samhälle och fick 

således representera våra kategorier. Vi läste igenom respektive hållbarhetsredovisning 

ännu en gång men denna gång kodade vi materialet genom att kategorisera 

meningsenheterna i de utvalda kategorierna. Detta tillvägagångssätt gjorde det lättare 

för oss att analysera utvecklingen av diskussionsmönstret i respektive banks 

hållbarhetsredovisningar. Kodning av datan skedde i Nvivo som är ett dataprogram för 

kvalitativa innehållsanalyser.  
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Under följer exemplen på kategorisering av meningsenheter: 
Kategori Meningsenhet 

Anställda ”Ett Swedbank” – en sammanhållen och hållbar affärskultur. 
Swedbank är en värderingsstyrd organisation. Avgörande i vår 
strävan mot en hållbar affärsverksamhet är att våra medarbetare i 
den dagliga verksamheten omsätter värderingarna i praktisk 
handling. (Swedbank, 2008 s.24) 

Etik Antikorruptionsarbetet genomsyrar bankens affärsprocesser och 
integreras i riskbedömning av krediter, leverantörskedjan, 
betalningsflöden och i investeringar. Utbildning i antikorruption för 
våra medarbetare är en viktig del i detta arbete. Vi har nya 
riktlinjer för gåvor och evenemang som bygger på Swedbanks 
uppförandekod, antikorruptionspolicy och ett register där 
engagemang registreras efter en trafikljusmodell. Utöver det har vi 
uppdaterat vår policy om intressekonflikter och tagit fram nya 
riktlinjer för medarbetares bisysslor. (Swedbank, 2016 s.18) 
 

Miljö I bankens policy för affärsresor står det att webb och 
telefonkonferensverktyg ska användas framför resande. Valet av tåg 
hellre än flyg och bil där det är möjligt betonas också. Att bedriva 
vår verksamhet så energieffektivt och med så liten klimatpåverkan 
som möjligt sparar också pengar. Sedan den nya resepolicyn 
implementerades under 2011 ser vi en tydlig minskning av antalet 
affärsresor. (Swedbank, 2012 s.22) 
 

Samhälle Swedbank har ett stort engagemang i sociala frågor och satsar 
särskilt på kunskapsbyggande, entreprenörskap och innovation. Vi 
har under året varit initiativtagare och engagerat oss i flera 
konstruktiva projekt på våra hemmamarknader. Under året har vi 
beviljat mer än 900 barnfamiljer i Lettland bolån med statlig 
garanti och på så sätt hjälpt dem till ett eget boende. (Swedbank, 
2016 s.19) 
 

 

2.3 Val	av	företag	
Vid val av företag utgick vi från deras relevans till frågeställningen och det aktuella 

forskningsområdet. Enligt Denscombe (2014) kan detta ses som ett ändamålsenligt 

urval vilket betyder att företag handplockas baserat på deras relevans för 

forskningsprojektet och utser de objekt som forskaren tror kan ge det största möjliga 

värdet. Vi valde de banker som vi ansåg hade mest gemensamt bland annat gällande 
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storlek, verksamhet och tillgänglig information. Detta ledde till att vi utsåg de banker 

som räknas som de fyra svenska storbankerna: Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank. I och med detta urval bortsåg vi från bland annat mindre nischbanker och 

banker vars primära plattform är internet. Som en följd av detta urval valde vi att 

omformulera vårt syfte till att se om det går att se en hållbarhetslogik inom de fyra 

storbankerna och inte inom hela bankbranschen. Nedanför följer en kort presentation av 

varje bank: 

 

Handelsbanken  

Handelsbanken grundades år 1871 och har idag cirka 12 000 anställda och 800 kontor. 

Banken ger sedan 2010 ut en årlig hållbarhetsredovisning som följer GRI:s riktlinjer. 

 

Nordea  

Nordea grundades år 2001 genom en sammanslagning av fyra storbanker, Nordbanken 

Sverige, Merita Bank Finland, Unibank Danmark och Christiania Bank og Kreditkasse 

Norge. Nordea har i dagsläget cirka 11 miljoner kunder, 30 000 anställda och 600 

kontor. Nordea ger sedan 2008 ut en separat hållbarhetsredovisning som följer GRI:s 

riktlinjer. Från och med år 2014 ger Nordea även ut en årlig rapport om ansvarsfulla 

investeringar. 

 

SEB  

SEB grundades år 1856 och har i dagsläget cirka 2 miljoner kunder, 15 300 anställda 

och 219 kontor. SEB ger sedan 2007 ut en årlig hållbarhetsredovisning som följer GRI:s 

riktlinjer. 

 

Swedbank  

Bankens historia sträcker sig tillbaka till år 1820 men det var inte förrän år 2006 som 

koncernen fick namnet Swedbank. Banken har idag cirka 8 miljoner kunder, 13 774 

anställda och 389 kontor. Swedbank gav ut sin första hållbarhetsredovisning 2001 men 

har inte gett ut en varje år sedan 2001. För de år vi valt att studera så ges ingen 

hållbarhetsredovisning ut 2008 och 2010. År 2012 ges en separat hållbarhetsredovisning 

ut medan den är integrerad i årsredovisningen år 2014 och 2016. 
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2.4 Metodreflektion	
Det finns fördelar och nackdelar med alla undersökningstekniker och vi är väl medvetna 

om de som följer av en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Bryman och Bell (2011) kan 

en innehållsanalys endast vara lika bra som de dokument forskarna använt sig av. 

Däremot hävdar författarna att sannolikheten är hög att material från privata källor 

såsom företags redovisningar är meningsfulla, autentiska och tydliga. För att bedöma de 

dokument vi har använt oss av och på så sätt säkerställa deras relevans för vår studier 

har vi utgått från kriterierna, äkthet, tillgänglighet, trovärdighet och representativitet 

som Scott (1990) rekommenderar att man ska använda sig av vid bedömning av 

dokument. Genom att använda oss av primärkällor såsom hållbarhets- och 

årsredovisningar har vi försökt att öka uppsatsens äkthet och trovärdighet. Detta 

möjliggör även för andra att ta del av den information vi har använt oss av eftersom 

dessa redovisningar är offentliga dokument. Vi har dock varit medvetna om att 

hållbarhetsredovisningarna till viss del kan vara förskönande eftersom de är avsedda för 

intressenter och allmänheten. Däremot ämnar inte uppsatsen att analyser om 

redovisningarna är trovärdiga eller inte, utan syftet är att analysera vad som nämns och 

hur de utvecklats. Således är redovisningarnas trovärdighet inte relevant för vår studier. 

 

I och med vårt metodval att inte utföra intervjuer gick vi miste om att få mer kött på 

benen. Intervjumaterial hade kunnat användas till att styrka det som står i 

redovisningarna och på så sätt ökat trovärdigheten. På grund av att uppsatsskrivandet är 

begränsat till 10 veckor och att en kvalitativ innehållsanalys av redovisningar i sig tar 

väldigt lång tid valde vi att inte utföra intervjuer. Merriam (1994) hävdar dock att en 

fördel med att använda sig av dokument framför intervjuer är att dokument inte 

förändrats så länge ingen aktivt uppdaterar dem, medan en människas minne kan 

förändras med tiden. 

 

Det finns även ett dilemma gällande kategorisering av ämnen. Enligt Bryman och Bell 

(2011) är det lätt hänt att kategorier blir subjektiva då författarna utgår från sina egna 

erfarenheter och perspektiv vid val av kategorier. När vi utsåg kategorierna utgick vi 

delvis från viktiga hållbarhetsaspekter, samt analyserade vi hållbarhetsredovisningarna 

noggrant och tillsammans för att på så sätt säkerställa att vi tolkade informationen på 

samma sätt. Vi har genom detta tillvägagångssätt haft som avsikt att bibehålla ett 

objektivt synsätt. 
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3 Referensram	
Referensramen kommer till en början att förklara CSR vilket är en syn på hur företag 
ska ta ansvar för hur de påverkar samhället. Ramen går vidare med att presentera 
legitimitets- och intressentteorierna för att ge inblick i deras roll i företagens 
hållbarhetsarbete. Till sist kommer institutionell teori belysas för att förklara hur 
omvärlden påverkar företag och deras agerande. 

3.1 	Corporate	Social	Responsibility	
De senaste decennierna har en ökad betydelse för CSR vuxit fram vilket bland annat 

beror på att människor blivit alltmer medvetna om sin omgivning och hur deras val 

påverkar den. Enligt Grafström m.fl. (2015) har även en pådrivande faktor bakom 

utvecklingen av CSR varit skandaler som skedde under slutet av 1990-talet där flera 

världskända företag såsom Nike, Disney och H&M anklagades för att ha utnyttjat billig 

arbetskraft i utvecklingsländer. En mer aktuell händelse som har påverkat utvecklingen 

av CSR är finanskrisen som ägde rum mellan 2007 och 2008 (Okpara och Idowu, 

2013). Utvecklingen har bland annat lett till att intressenterna inte längre enbart 

bedömer företag utifrån deras finansiella prestation utan även utifrån deras sociala och 

miljömässiga påverkan vilket ställer högre krav på företag att ta samhällsansvar och 

redovisa deras hållbarhetsarbete. 

 

Enligt Grafström m.fl. (2015) finns det flera definitioner av CSR och vad det innehåller. 

Grafström m.fl. menar att CSR innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala 

aspekter som ett företag bör ta hänsyn till i sin verksamhet. Sprinkle och Maines (2010) 

tydliggör dock att störst fokus brukar ligga på miljödelen med anledning av klimathotet. 

Garriga och Melé (2004) hävdar till skillnad från Grafström m.fl. att CSR innehåller 

fyra aspekter: ekonomisk, politisk, interaktiv och etisk. 

 

En modell inom CSR som har fått stor uppmärksamhet är Carrolls (1991) ”Pyramid of 

Corporate Social Responsibility”. Archie B. Caroll är en professor emeritus och har 

bland annat publicerat 100 artiklar i ledande tidskrifter inom styrning (Terry College of 

Business, 2014). Carolls pyramid avser att förklara innebörden av CSR genom att dela 

upp det i fyra olika nivåer av ansvarstagande som alla måste uppnås för att ett företag 

ska anses som legitimt. Dessa nivåer består av ekonomiskt, lagligt, etiskt och 

filantropiskt ansvar. Denna studie kommer inrikta sig på Carrolls definition av CSR 

eftersom det tydligt går att urskilja flera nivåer av arbetet med CSR som vi kan koppla 
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till utvecklingen av bankernas hållbarhetsarbete. En tydligare beskrivning av Carrolls 

pyramid följer nedanför.  

 

Figur 1: Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility (baserad på Carroll, 

1991)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ekonomiska ansvaret 

Från allra första början fungerade företag som en ekonomisk enhet vars huvudsyfte var 

att förse allmänheten med varor och tjänster och samtidigt sträva efter vinstmaximering. 

Det ekonomiska ansvaret utgör den första nivån av pyramiden då Carroll menar att 

resterande ansvar inte kan uppnås förrän det ekonomiska ansvaret har uppfyllts.  

 

Det lagliga ansvaret 

Nästa nivån av pyramiden utgörs av det lagliga ansvaret som syftar på att ett företag 

följer lagar och regler. Anledningen till att nivå två av pyramiden representerar det 

 

Ekonomiskt ansvar 
Vara lönsam 

Den grundläggande pelaren 

Lagligt ansvar 
Följa regler och lagar 

Lagen är samhällets definition av vad som är 
acceptabelt och oacceptabelt beteende  

 

Etiskt ansvar 
Göra det som är rättvist  

Undvika skada  

Filantropiskt ansvar 
Vara en god samhällsmedborgare  
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lagliga ansvaret beror på dess historiska utveckling, däremot anses det lämpligt att se 

det som samexisterande med det ekonomiska ansvaret. Det ekonomiska och lagliga 

ansvaret ses därför som de grundläggande förutsättningar för affärslivet. 

 

Det etiska ansvaret 

Etiskt ansvar syftar på normer och förväntningar som inte är reglerade i lagen. Det 

etiska ansvaret innebär att ta hänsyn till de normer och förväntningar som ställs av 

intressenter så som kunder, aktieägare och leverantörer. Det finns delade meningar om 

vad som anses vara etiskt vilket har lett till att det har uppstått många konflikter och 

hätsk debatt om detta ansvar. Betydelsen för företag att ta etiskt ansvar har ökat med 

tiden men det är företagen själva som bestämmer om de även vill ta hänsyn till normer 

och värderingar. Därför kan det etiska ansvaret ses som en djupare nivå av 

ansvarstagande. 

 

Det filantropiska ansvaret 

Det filantropiska ansvaret representerar den högsta graden av ansvarstagande. 

Filantropiskt ansvar innebär att uppföra sig som en god samhällsmedborgare genom att 

bidra till samhället genom att delta i aktiviteter som leder till ökad välfärd. Detta kan 

innebära att engagera sig i olika utbildnings- och miljöprogram. Filantropiskt ansvar 

skiljer sig från etiskt ansvar på så sätt att det inte anses som oetiskt eller omoraliskt om 

det inte efterlevs. Carroll förklarar att filantropiskt ansvar är som ”grädde på moset”.    

3.2 Legitimitetsteorin	
Legitimitetsteorin är nära relaterad till intressentteorin som förklarar att intressenter 

ställer olika krav på företag som företagen bör behandla för att de ska anses som 

legitima (Ljungdahl, 1999). Enligt Grafström m.fl. (2015) är en legitim organisation en 

vars verksamhet är accepterad. Suchman definierar legitimitet på följande sätt: 

	Legitimacy	is	a	generalized	perception	or	assumption	that	the	actions	of	an	
entity	are	desirable,	proper,	or	appropriate	within	some	socially	constructed	
system	of	norms,	values,	beliefs,	and	definitions. (Suchman, 1995 s. 574)	

 

Utifrån detta citat går det att uttyda att legitimitet inte enbart är något som uppnås 

genom att följa rådande lagar, utan det handlar likaså om att följa rådande normer -

oskrivna regler - och värderingar som finns i samhället där organisationen är verksam. 
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Grafström m.fl. (2015) förklarar att vad som anses vara legitimt beteende kan variera 

beroende på den specifika situationen och tidpunkten, då intressenters förväntningar, 

krav, värderingar och normer förändras med tiden. Det gäller således för organisationer 

att hålla sig uppdaterade inte enbart när det gäller nya regler men även när det kommer 

till förväntningar från allmänheten, annars kan verksamheten anses som illegitim vilket 

i sin tur kan skada dess anseende. Genom att en organisation arbetar utifrån gällande 

normer och värderingar kan dess anseende öka vilket i sin tur kan attrahera nya kunder 

och skapa nya möjligheter för företaget. 

3.3 Intressentteorin	
Under de senaste åren har intressenternas roll i samhället ökat och intressenterna ställer 

allt högre krav på det sociala ansvarstagandet (Grafström m.fl. 2015). Inte minst med 

hänsyn till mediernas utveckling blir det således väsentligt för företag att hålla en god 

relation med dess intressenter för att undvika negativ publicitet, vilket i sin tur kan 

skada företagets anseende ordentligt.  

 

Det finns en rad olika definitioner av vad en intressent är. Nationalencyklopedin (2017) 

definierar intressenter som de aktörer som på ett eller annat sätt har ett intresse av och 

inflytande på verksamheten. Enligt Grafström m.fl. (2015) är en vanlig definition av 

intressenter, som bland annat använts av Freeman och många av hans föregångare, 

följande:  

En	intressent	är	en	grupp	eller	individ	som	påverkar	eller	blir	påverkad	av	ett	
företags	(organisations)	verksamhet.	(Grafström	m.fl.,	2015	s.77)	

 

En av de klassiska intressentmodellerna framställdes år 1984 av Freeman som en 

strategi för att hantera den ökade konkurrensen som uppstod till följd av globalisering. 

Enligt intressentteorin ställs olika och ofta motstridiga krav på verksamheten i från 

diverse intressenter vilket gör det svårt för företag att se till att intressenternas olika 

önskemål och krav tillkännages, samt att undvika konflikter mellan de olika 

intressenterna. De finns en rad intressenter men vilka intressenter ett företag har kan 

skilja sig åt beroende på branschtillhörighet och geografiska omfattning (Affärsvärlden, 

2001).  
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Clarkson (1995) delar in intressenter i två olika grupper, primära och sekundära 

intressenter. Primära intressenter är de som ett företag inte kan överleva utan såsom 

aktieägare, kunder, anställda och leverantörer. Sekundära intressenter är de som har ett 

indirekt inflytande på organisationen såsom medier, myndigheter och 

intressentorganisationer. Genom sin opinion kan de sekundära intressenterna ha 

antingen en negativ eller positiv påverkan på organisationen. Granskande 

intressentorganisationer har fått en större betydelse i dagens samhälle och kan ha en stor 

påverkan på företag (Grafström m.fl., 2015). Granskade intressentorganisationer 

inspekterar ett företags och dess leverantörers beteende i de länder företaget är verksamt 

i. En organisation kan genom att arbeta proaktivt istället för reaktivt och genom 

regelbundna dialoger med sina intressenter hålla en god relation med dem och påverka 

den framtida kravbilden. 

3.4 Institutionell	teori		
Institutionell teori belyser hur organisationers beslut följer det som kan förväntas. 

Teorin beskriver hur organisationer påverkas av allting i sin omgivning såsom 

regelverk, förväntningar, andra organisationer och hur detta kan påverka deras 

beslutsfattande från att enbart följa det mest rationella sättet att handla. Institutionell 

teori kan därför ses som ett alternativt synsätt till det klassiska synsättet att 

organisationer är rationella verktyg till för att uppnå önskade mål (Eriksson och 

Zetterquist, 2009). Institutionell teori är även ett komplement till både legitimitetsteorin 

och intressentteorin.  

3.4.1 Organisationsfält 	
Dimaggio och Powell (1983) beskriver begreppet organisationsfält såsom 

organisationer som har liknande produkter/tjänster, leverantörer och som påverkas av 

samma regelskapande aktörer. Den enklaste formen av ett organisationsfält kan därför 

förklaras som företag inom en viss bransch. Djelic och Sahlin Andersson (2006) är dock 

inne på att det kan finnas mer komplicerade former av organisationsfält då 

organisationer påverkar varandra genom både normativa och kulturella processer även 

om de inte har någon direkt kontakt med varandra. Således menar de att organisationer 

påverkas genom fältet och krafter i fältet. 
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Det går att dela upp strukturen gällande organisationsfält i två olika delar där den första 

ses som organisationens medlemskap i fältet och den andra delen handlar om hur 

aktörer inom fältet väntas agera (Lawrence, 1999). Det som påverkar det förväntade 

sättet att agera är samhällets normer, regler och värderingar som finns inom ett 

organisationsfält som en viss organisation ingår i. Det förväntade sättet att agera är dock 

inte enbart direkt hämtat från samhället utan organisationer skapar även egna tolkningar 

om hur de förväntas agera utifrån de ramverk som finns. När organisationsfält har 

fastställts går det att se hur organisationer inom fältet förändras och efterlikna varandra 

(Dimaggio och Powell, 1983). 

  

Resultatet av att organisationer inom samma organisationsfält börjar agera på ett 

liknande sätt utifrån fältets ramverk och egna tolkningar av det kan även kallas för 

branschlogiker (Thornton och Ocasio, 2008). För att vidare förstå vad som menas med 

branschlogik är det bra att förstå vad institutionella logiker innebär. Thornton och 

Ocasio (2008) förklarar institutionell logik som socialt skapade mönster av handlingar, 

antaganden, värderingar, regler och övertygelse som skapas och återskapas med tiden. 

Enligt definitionen kan alltså denna logik ses som de normer och värderingar som finns 

i samhället där sedan en viss bransch eller organisation, via tolkningen de gjort, agerar 

efter i sin strävan att uppnå legitimitet. Logiken kommer då spegla de handlingar och 

strategier organisationer använder sig av för att för skapa legitimitet mot intressenter 

och andra aktörer inom samma bransch (Dimaggio och Powell, 1983). Då olika 

branscher utsätts för olika krav samt göra olika tolkningar av aktuella normer och 

värderingar i samhället så innebär det att branschlogiker ser olika ut beroende på vilken 

bransch som undersöks (Thornton och Ocasio, 2008). 

  

Branschlogiker uppstår alltså i vissa fall när det inom en viss bransch uppstår ett 

gemensamt handlings-/diskussionsmönster kring hur aktörer i branschen agerar utan 

någon uttalad överenskommelse. Som exempel kan detta alltså kopplas till diskussioner 

kring hållbarhetsarbete då olika branscher arbetar med olika saker inom detta beroende 

på var dess verksamhet har störst påverkan. 

3.4.2 Isomorfism	
Dimaggio och Powell (1983) diskuterade en dimension inom institutionell teori kallad 

isomorfism vilket beskriver hur homogenitet kan uppstå mellan olika organisationer 
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inom samma organisationsfält. De identifierade tre olika typer av fenomenet isomorfism 

som påverkar organisationers beslut: påtvingande, härmande, och normativ isomorfism. 

  

Påtvingande isomorfism består av påtryckningar från politik samt starkare 

organisationer och bildas genom både lagar och normer som företaget i sin tur måste 

följa. Påtvingande isomorfism förekommer när en väldigt stark organisation kräver att 

svagare organisationer anpassa sig till antingen formella eller informella krav. Den 

vanligaste förekomsten av detta är när en stat genom lagstiftning tvingar organisationer 

att följa den nya lagen. 

  

Härmande isomorfism kan uppkomma genom att en viss organisation på grund av en 

osäkerhetsfaktor väljer att imitera en organisation som den anser verkar vara mer 

framgångsrik för att på så sätt själv slippa hitta på innovativa sätt att lösa sitt problem. 

 

Den sista formen av isomorfism är den normativa delen. Den innebär att inflytandet 

som kan komma med vissa professioner och utbildningar påverkar någons syn på vad 

som är det rätta sättet att göra saker på. Ett exempel på detta är att det krävs en särskild 

universitetsutbildning och liknande referensramar för att få en viss anställning. Även 

den sociala biten påverkar normer inom vissa yrken, till exempel förväntas man att klä 

sig, tala och uppföra sig på samma sätt som övriga inom samma yrkesgrupp (Dimaggio 

och Powell, 1983). 

  

En annan dimension inom institutionell teori är frikoppling vilket syftar på att 

organisationer i vissa fall enbart utåt sett adopterar ett arbetssätt för att verka legitimt i 

samhällets ögon medan de egentligen jobbar på ett helt annat sätt (Deegan och 

Unerman, 2006). 

3.5 Teoridiskussion	
Studien kommer med hjälp av referensramen svara på vår frågeställning om det 

existerar en hållbarhetslogik inom de svenska storbankerna. Studiens synsätt på 

hållbarhet kommer härifrån vara den enligt Carrolls pyramid där det ekonomiska, 

lagliga, etiska och filantropiska ansvaret finns med. 
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Intressentteorin, Legitimitetsteorin och Institutionell teori är även alla nära relaterade till 

varandra. Enligt Deegan och Unerman (2011) härstammar teorierna från den 

politikekonomiska teorin ”political economy theory”. Denna teori definieras som det 

sociala, politiska och ekonomiska ramverket som människan lever i. Med hjälp av dessa 

aspekter kan forskare få en djupare förståelse över hur olika faktorer påverkar en 

organisations verksamhet. Dessa teorier kan därför hjälpa oss att förstår varför 

bankernas hållbarhetsredovisningar ser ut som de gör.  

  

Legitimitetsteorin och intressentteorin går också att koppla samman då båda teorierna 

förklarar hur organisationer påverkas av externa faktorer (Deegan och Underman, 

2011). Skillnaden mellan det två teorierna består i att legitimitetsteorin diskuterar hur 

förväntningar från samhället i sin helhet påverkar företag, medan intressentteorin 

förklarar den påverkan som särskilda grupper och intressenter har. Intressentteorin och 

legitimitetsteorin används även till att förklara utvecklingen av hållbarhetsarbetet och 

för att få en bild av varför företag i stort arbetar med hållbarhetsfrågor och för att få 

ytterligare en förståelse för den institutionella teorin. De svenska storbankerna har även 

i sin tur i stort sett samma intressenter vilket eventuellt kan vara en förklaring till varför 

bankerna arbetar på liknande sätt. 

  

Den institutionella teorin har koppling både till intressent- och legitimitetsteorin där 

företag inom samma organisationsfält har liknande intressenter vilka de vill bli sedda 

som legitima av. Det är främst med hjälp av den institutionella teorin vi kommer svara 

på vår frågeställning men för att få en förståelse för den behövs även förståelse för 

betydelsen av intressenter och legitimitet.  
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4 Empiri	och	analys	
I detta kapitel följer en sammanfattning av data hämtad från respektive banks 
hållbarhetsredovisningar samt årsredovisningar i de fall separata 
hållbarhetsredovisningar inte givits ut. Kapitlet är uppdelat i våra fyra kategorier i 
bokstavsordning: anställda, etik, miljö och samhälle. Under varje kategori och bank 
synliggörs även informationen i en tidslinje. I tidslinjen markeras varje gång något nytt 
nämns och de färglagda trianglarna symboliserar vilket utrymme ämnet får respektive 
år. I slutet av varje kategorier ges en analys av data inom det behandlade området med 
hjälp av de teorier vi använder oss av. 

4.1 Anställda	

4.1.1 Handelsbanken	

	
2008 
Handelsbanken ger i deras årsredovisning 2008 inget större utrymme till de anställda. 

De belyser främst betydelsen av att deras medarbetare upprätthåller en hög etisk 

standard och förtroende för banken genom att följa rådande lagar och regler samt 

bankens värderingar. Handelsbanken förklarar även att de arbetar decentraliserat vilket 

de menar bidrar till mer frihet och delaktighet av medarbetarna. De uppmärksammar 

även deras jämställdhetspolicy som slår fast att kvinnor och män ska ha samma 

förutsättningar. 

 

2010 
Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2010 ger inte heller alltför mycket utrymme till 

de anställda. Mycket av informationen handlar om bankens sätt att arbeta och målet med 

att få de anställda att ta till sig bankens kultur och värderingar. Handelsbanken förklarar 

även att detta en viktig del av bankens arbetssätt då hela 98 procent av alla chefer i den 

svenska verksamheten rekryteras internt. Jämställdhetsfrågan får ett större fokus där de 

nämner att anställda i särskilda positioner genomgått en utbildning i ämnet och att målet 
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är att andelen kvinnliga och manliga chefer ska spegla den sammanlagda 

könsfördelningen i banken.  

 

2012 
I redovisningen 2012 får de anställda lite mer utrymme än vad de fick år 2008 och 2010. 

Mycket av det som nämns i tidigare redovisningar återger de även i denna, dock får 

jämställdhetsaspekter ännu mer uppmärksamhet. I tidigare redovisningar skriver 

Handelsbanken nästan enbart om könsdiskriminering men nu skriver de för först gången 

även om könsidentitet, etnicitet, religion, sexuell läggning och ålder. Samma utbildning 

som Handelsbanken skrev om 2010 pågår fortfarande för anställda i särskilda roller men 

nu har de även implementerat en utbildning som riktar sig mot samtliga anställda i 

banken. De nämner även deras arbete kring jämställda löner som inte togs upp alls 

innan där ett stort projekt är att minska osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.  

 

2014 
2014 års redovisning ger de anställda mer utrymme än tidigare år. Mycket av 

informationen handlar fortfarande om bankens kultur och värderingar men 

Handelsbanken lägger mer energi på att beskriva vad som gör dem till en attraktiv 

arbetsgivare. Handelsbanken beskriver att de arbetar för att vara en attraktiv 

arbetsgivare genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, samarbete med fack, förmåner 

och vinstandelssystem till samtliga anställda om banken når sitt företagsmål. 

Informationen om jämställdhet liknar år 2012 förutom att de nu har introducerat ordet 

mångfald. Handelsbanken skriver om att banken ska bredda sin rekryteringsbas för att 

vara en bank där medarbetarna speglar samhället som banken verkar i. Ytterligare fokus 

läggs även på att åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.  

 

2016 
Den information som ges om de anställda i hållbarhetsredovisningen 2016 liknar 

informationen från 2014. Något som dock inte tagits upp i tidigare redovisningar men 

som nämns nu är mångfaldsarbetet i styrelsen.  
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4.1.2 Nordea	

	
2008 
I Nordeas första hållbarhetsredovisning år 2008 får de anställda inget markant utrymme. 

Den största delen om de anställda handlar om hur Nordea ser på sina anställda och de 

anställdas roll i företaget. Banken skriver om ”One Nordea team” som syftar på 

betydelsen av att jobba som ett sammansvetsat lag för att tillsammans skapa värde, 

trovärdighet och utvecklas. Nordea framhäver att det är kvalitén hos deras medarbetare 

som skiljer dem från sina konkurrenter och att de är ute efter de allra bästa 

medarbetarna som kan leda Nordea framåt.  

 

Nordea tydliggör även betydelsen av att ha rätt personal på rätt plats och förbättrade 

under 2008 deras rekryteringsprocess och introduktionsprogram för att snabbare 

integrerar nyanställda. Vidare beskriver de ledarnas roll i företaget och betonar att det 

framförallt är ledarna som leder Nordea framåt. Nordea erbjuder därför speciella 

utbildningsprogram till dem som sitter på chefspositioner. De nämner även att flera män 

sitter på chefspositioner än kvinnor och att de avser att jämna ut fördelningen, däremot 

nämner det inte hur de avser att åtgärda det. 

 

2010 
Avsnittet om Nordeas medarbetare i hållbarhetsredovisningen 2010 tar samma 

utgångspunkt som år 2008. Redovisningen 2010 fokuserar ännu mer på chefernas roll i 

företaget och Nordea belyser att det är chefernas ansvar att se till så att de anställda som 

rapporterar till dem följer företagets processer och policys. De förklarar även att 

företagets värderingar och ledarskap är avgörande för företagets prestation och 

utveckling av företagskulturen. Könsfördelningen inom företaget får också mer 

uppmärksamhet och hur de avser att utjämna den ojämna fördelningen. Nordea 

tydliggör är det nu är obligatoriskt för en kvinna att vara bland de topp tre kandidaterna 
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för varje ledande befattning. Vidare uppmärksammar de att de förespråkar intern 

rörlighet och att de har ett trainee-program för att attrahera unga talanger. 

  

2012 
I hållbarhetsredovisningen 2012 skriver Nordea mer om medarbetarna utifrån ett 

etikperspektiv. Informationen handlar till störst del om att respektera varandra, 

nolltolerans mot diskriminering och Nordeas system för visselblåsare. Redogörelsen 

handlar även till stor del om den hälsovård Nordea erbjuder sina medarbetare och 

belyser framförallt den tillgängliga hjälp som finns för medarbetare som lider av stress 

och utmattning.  

 

2014 
2014 är möjligtvis det år som de anställda ägnas mest uppmärksamhet. I redovisningen 

ägnas fortfarande mycket utrymme åt att förklara ledarnas roll i företaget och hur de 

arbetar med att minska könsfördelningsklyftan. Dessa åtgärder består bland annat av att 

inget kön ska utgöra mer än 60 procent av alla studenter de rekryterar och att varje kön 

ska vara representativa bland de topp tre kandidaterna. Ytterligare skriver de att de 

arbetar med att säkerställa fullständig transparens när det gäller andelen kvinnliga 

chefer i företaget.  

  

2016 
Den information om medarbetarna som ges i hållbarhetsredovisningen 2016 liknar 

föregående redovisningar. Ytterligare uppmärksamhet ägnas åt att förklara de åtgärder 

som har tagits under året för att minska könsskillnader. För första gången nämns även 

löneskillnaden mellan män och kvinnor, och Nordea betonar att de förespråkar lika lön 

för samma positioner oberoende av kön, samt att de är beredda att vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa detta. Nordea framhäver även att en mångsidig arbetskraft 

när det gäller bakgrund, utbildning och kön gynnar alla samt att många arbetssökande 

letar efter en arbetsgivare som erbjuder detta. 
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4.1.3 SEB		

 
2008 
I SEB:s hållbarhetsredovisning 2008 får de anställda gott om utrymme. De skriver bland 

annat om att vara en arbetsgivare som aktivt uppmuntrar jämställdhet och mångfald där 

alla har samma möjligheter. För att uppnå jämställdhet bland könen arbetar SEB för att 

säkerställa att inget kön utgör mer än 60 procent på varje koncernnivå. SEB skriver 

även mycket om deras ersättningspolicy där de tydliggör att de vill fortsätta bygga på 

deras prestationsinriktade kultur då de anser att detta leder till att de anställda tar större 

ansvar både för verksamheten och sin egen utveckling. 

  

2010 
2010 så har SEB:s fokus på de anställda i redovisningen minskat kraftigt och de får nu 

väldigt lite utrymme. Den informationen som utges handlar huvudsakligen om att vara 

en attraktiv arbetsgivare tillsammans med vikten av att börja engagera de anställda i 

företagets hållbarhetsarbete, samt att föra diskussion med anställda angående SEB:s 

vision och kärnvärden för att på så sätt öka stoltheten av att jobba inom koncernen. De 

nämner även att de har uppdaterat deras mångfaldspolicy samt att de fastställt en 

ersättningspolicy för samtliga anställda.  

  

2012 
Under 2012 har SEB gått tillbaka till som det såg ut 2008 och gett de anställda mer 

utrymme i redovisningen igen. Diskussionen handlar fortfarande till stor del om att vara 

en attraktiv arbetsgivare och att skapa en slags företagsstolthet hos de anställda. Precis 

som under 2008 har även mångfaldhet fått ett större utrymme igen där fokus ligger på 

mångfald inom chefsposter. De lyfter till exempel fram ett mentorskapsprogram som 

ska få fram kvinnor till högre poster inom organisationen. Vad SEB även lyfter fram 

som ej nämnts tidigare är de anställdas hälsa där de tydliggör vikten av att må bra både 

fysiskt och psykiskt för att kunna utföra ett gott arbete. Något som också får ett större 
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utrymme är deras arbete med ansvarsfull omställning vid eventuell övertalighet och att 

de hjälper anställda att hitta nya utmaningar.  

  

2014 
År 2014 får de anställda ett mindre utrymme igen och informationen liknar den som 

gavs 2010. SEB skriver fortfarande mycket om mångfald men har gått från att mest 

prata om kön till att nämna både kön och etnicitet. Informationen om de anställdas hälsa 

liknar föregående år. 

  

2016 
I hållbarhetsredovisningen 2016 får medarbetarna fortfarande inget större utrymme. Den 

information om mångfald som ges liknar föregående års där fokus ligger på kvinnliga 

chefer samt att öka antalet anställda med annan etnicitet. Precis som under 2012 

omnämns ansvarsfull omställning. Det som däremot är nytt i SEB:s redovisning 2016 är 

att de informerar om förändring i teknisk utveckling där de belyser vikten av framtida 

kompetens och att bredda deras rekryteringsbas då kompetensen inom digital design, IT 

och dataanalys behöver förbättras och de därför behöver fler anställda med annat än 

ekonomisk bakgrund.  

4.1.4 Swedbank	

	
2008 
Swedbanks anställda får i företagets årsredovisning 2008 inget större utrymme. 

Swedbank beskriver att deras vision är att framstå som den mest attraktiva arbetsgivaren 

genom att bland annat erbjuda all personal kontinuerlig utbildning och 

utvecklingsmöjligheter. De tydliggör även att personalen är företagets viktigaste 

konkurrensfördel och att de därför investerar betydande resurser i vidareutbildning av 
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deras anställda. Swedbank erbjuder även särskilda ledarutbildningar eftersom företaget 

anser att ledarna är en viktig del i personalens utveckling och i förmedlingen av 

företagets värderingar, policys och regler. 

  

Swedbank framhäver även att de under året etablerade programmet ”Ett Swedbank” 

som ska stärka samordningen, förbättra effektiviteten och leda till ett ökat utbyte av 

kompetens inom koncernen. För Swedbank är det väldigt viktigt att medarbetarna 

representerar en sammanhållen och hållbar affärskultur. De betonar även att 

jämställdhet och mångfald är något som genomsyrar företaget. Under året antogs en ny 

jämställdhets- och mångfaldspolicy som ska främja öppenhet ännu mer. De tog även 

fram en policy om hälsa och arbetsmiljö med handlingsplaner som ska motverka 

särbehandling och diskriminering. Swedbank har en nolltolerans mot trakasserier.   

  

2010  
I årsredovisningen 2010 ger Swedbank medarbetarna något större utrymme. Mycket av 

informationen handlar om att utbilda och rekrytera kompetenta medarbetare som kan 

möta kundernas förändrade behov. Under året har de också utvecklat en ny affärsmodell 

som ska öka decentraliseringen så att beslut tas så nära kunder och affärer som möjligt. 

Den nya affärsmodellen innebär nya rollbeskrivningar och ett större ansvarstagande för 

de anställda vilket Swedbank menar även leder till ett ökat engagemang och involvering 

av medarbetarna. Swedbank betonar också att medarbetarna är avgörande för hur 

företagets lyckas och att de således etablerade Group Business Support under året som 

ska stödja medarbetarna i deras arbete. Swedbank har även ett program för de yngre 

medarbetarna ”Young Professionals” som ska hjälpa yngre anställda att knyta värdefulla 

kontakter.  

  

2012 
Medarbetarna får ett ännu större utrymme i Swedbanks hållbarhetsredovisning 2012. 

Enligt Swedbank har de största prioriteringarna under året varit att öka medarbetarnas 

engagemang och deras vilja att rekommendera Swedbank som arbetsgivare. Företaget 

fortsätter att belysa betydelsen av att erbjuda medarbetarna kontinuerlig utbildning för 

att de ska utvecklas och för att säkerställa att de är medvetna om de lagar och 

värderingar som råder. De lägger även ett ökat fokus på att framhäva innebörden av en 

jämställd och mångfaldig företagskultur. För första gången omnämns löneskillnader 



	

	 25	

mellan kvinnor och män där Swedbank förklarar att de årligen kartlägger löneskillnader 

för att på så sätt kunna eliminera osakliga löneskillnader. Företaget nämner vidare att de 

2011 införde programmet ”Föräldrar & karriär” som ska hjälpa medarbetarna att 

balansera privatlivet med arbetslivet. Än annan faktor som de nämner för första gången 

är att Swedbank förespråkar intern rörlighet och att de infört ett nytt 

omställningsprogram, 30 procent av de som ingick i programmet hittade ett nytt arbete 

inom koncernen. 

  

2014 
Det sker ingen markant skillnad i informationen om de anställda 2014. Swedbank 

förklarar att deras fokus under året har varit att öka den interna rörligheten och 

därigenom öka kompetensutvecklingen. Diskussionen kring att kunna balansera privat 

och arbetslivet ökar och Swedbank tydliggör att de gärna ser att båda föräldrarna delar 

på föräldraledigheten. En förändring från tidigare år att de för första gången gjort en 

mätning av mångfald i Swedbank för att får en bild av och sätta mål inom området.  

  

2016 
Utvecklingsmöjligheter, jämställdhet samt mångfald fortsätter att få stor 

uppmärksamhet i Swedbanks årsredovisning 2016. Swedbank förklarar att 

löneskillnader till störst del beror på att kvinnor och män har olika jobb med olika 

lönenivåer.  

4.1.5 Analys	av	informationen	om	 anställda 	
Vi anser att det huvudsakligen går att se en tydlig utveckling av informationen om 

bankernas anställda, där de anställda ges ett mindre utrymme i början men sedan får ett 

större och större utrymme med tiden. Den information som bankerna ger om deras 

anställda liknar även varandra vilket vi menar tyder på att det finns en hållbarhetslogik 

inom ämnet och en utveckling av denna logik. 

  

Alla fyra banker skriver i de första redovisningarna mycket om betydelsen av att deras 

medarbetare följer de lagar, regler och värderingar som finns inom företaget. 

Handelsbanken (2008) tydliggör betydelsen av detta genom att belysa att deras 

medarbetare bär ett stort ansvar för att bibehålla förtroendet för banken. Redan i början 

uppmärksammar även bankerna om att de vill framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Swedbank (2008) nämner att de vill framstå som en attraktiv arbetsgivare genom att 
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bland annat erbjuda personalen kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter. 

Vidare tydliggör SEB (2010) att de vill framstå som en attraktiv arbetsgivare, vilket de 

avser att uppnå genom att öka diskussionen kring företagets kärnvärden och vision för 

att på så sätt öka medarbetarnas stolthet av att jobba inom koncernen. En anledning till 

varför alla företag väljer att diskutera kring att framstå som en attraktiv arbetsgivare kan 

förklaras med hjälp av begreppet organisationsfält. Enligt Dimaggio och Powell (1983) 

utgörs ett organisationsfält av organisationer som bland annat har samma intressenter. I 

och med att bankerna ingår i samma organisationsfält så konkurrerar de om samma 

arbetskraft. Detta går också att koppla till Dimaggios och Powells definition av 

härmande isomorfism vilket i detta fall innebär att bankerna tar efter varandra. När den 

ena banken märker att den andra lyckas väl med att attrahera nya anställda väljer den 

också att belysa förmåner med att jobba hos dem för att också lyckas med att attrahera 

arbetssökande.  

 

Att bankerna betonar de faktorer som gör dem till en attraktiv arbetsgivare anser vi även 

kan förklaras med Carrolls pyramid. Medarbetarna är en grundpelare för företagets 

överlevnad precis som Swedbank (2010) tydliggör genom att betona att medarbetarna är 

avgörande för företagets framgång. Således menar vi att bankerna måste attrahera 

kompetenta anställda för att säkerställa den första nivån av Carrolls pyramid som utgörs 

av den grundläggande pelaren - det ekonomiska ansvaret, vilket innebär att ett företag 

måste vara lönsamt för att överleva. Enligt Clarkson (1995) anses anställda som primära 

intressenter, de som ett företag inte kan överleva utan, vilket också styrker vår teori om 

att bankerna väljer att betona deras förmåner som arbetsgivare för att attrahera 

arbetssökande och på så sätt säkerställa deras överlevnad.  

  

Den utveckling som sker angående det bankerna skriver om medarbetare är att 

jämställdhetsfrågor och mångfaldsarbete får mer uppmärksamhet i senare redovisningar. 

Alla fyra banker nämner dock jämställdhet redan i deras redovisningar för 2008 men i 

en mindre omfattning. Informationen om dessa aspekter blir mer djupgående i 

Swedbanks, SEBs och Handelsbankens redovisningar 2012 och i Nordeas redovisning 

2010. Handelsbanken (2012) är även först med att nämna löneskillnader mellan män 

och kvinnor. SEB och Swedbank nämner för första gången löneskillnader år 2014, 

medan det dröjer ända till 2016 tills Nordea nämner det. Anledningen till att 

mångfaldhet och jämställdhet får ett stort utrymme i redovisningarna anser vi bland 
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annat hänger ihop med både intressentteorin och legitimitetsteorin. Intressenterna är i 

detta fall huvudsakligen arbetssökande, samhället och medier som alla ställer krav på 

bankerna. Intressenternas uppfattningar om vad som anses som legitimt beteende kan 

förändras med tiden, vilket även innebär att de krav som intressenterna ställer på 

företagen förändras (Grafström m.fl., 2015). Precis som Nordea tydliggör 2016 letar 

många arbetssökande i dagens samhälle efter en arbetsgivare som erbjuder en 

mångsidig arbetskraft när det gäller bakgrund, etnicitet, utbildning, kön med mera. I fall 

en arbetsgivare inte erbjuder detta anser vi att det finns en risk att deras anseende skadas 

eftersom det inte anses som legitimt av olika samhällsaktörer. En anledning till att alla 

banker tar upp jämställdhetsfrågor kan således vara för att de vill anses som legitima 

och eftersträvar att nå den tredje nivån i Carrolls pyramid som utgörs av det etiska 

ansvaret och innebär att de även tar hänsyn till samhällets förväntningar och normer 

(Carroll, 1991). 

  

Ytterligare en anledning till att bankerna väljer att upplysa om deras mångfaldsarbete 

och jämställdhet, framförallt när det gäller fördelningen mellan män och kvinnor, kan 

förklaras med hjälp av den institutionella teorin, begreppet organisationsfält och 

påtryckning från bland annat sociala medier. Bankbranschen har historiskt sett varit 

mansdominerad och nu står alla banker inför samma dilemma - att öka andelen kvinnor 

bland de anställda. Nordea (2008) nämner att det finns flera män som sitter på 

chefsposition än kvinnor och att de vill jämna ut denna klyftan, Handelsbanken (2010) 

tydliggör att andelen kvinnliga och manliga chefer ska spegla den sammanlagda 

könsfördelningen i banken, SEB (2012) har infört ett mentorskapsprogram för att öka 

andel kvinnor i högre positioner och Swedbank (2012) kartlägger årligen löneskillnader 

mellan män och kvinnor för att kunna eliminera osakliga löneskillnader. I dagens 

samhälle anses det inte som ett legitimt beteende att särskilja kvinnor och män och 

sociala medier har varit flitiga med att uppmärksamma företag som bland annat har en 

stor löneskillnad mellan män och kvinnor. På grund av att samhällets förväntningar har 

förändrats bland annat till följd av ändrade värderingar och att jämställdhetsfrågor fått 

en ökad uppmärksamhet av olika medier har helt enkelt bankerna behövt ge denna fråga 

mer uppmärksamhet. Då alla banker kan ses verka inom samma organisationsfält enligt 

Dimaggio och Powells definition har ovannämnda faktorer inom fältet styrt bankerna 

till att behöva ge jämställdhetsfrågor mer utrymme och försöka åtgärda problemen för 

att anses som legitima. 
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4.2 Etik	

4.2.1 Handelsbanken	

	
2008 
I Handelsbankens årsredovisning får etik ett litet utrymme i förvaltningsberättelsen. 

Fokus ligger främst på de anställdas uppträdande där allt från kunskap om insiderlagen 

till intressekonflikter tas upp. De pratar även om vikten av att se till kundens bästa där 

affärer ska utgå från kundens behov och inte bankens intjäning.  

 
2010 
Etik får i bankens första hållbarhetsredovisning 2010 ett stort utrymme efter att i 

årsredovisningen 2008 enbart tillägnats ett litet utrymme. En stor del av informationen 

handlar om hur viktigt det är för en bank att ha allmänhetens förtroende och agera enligt 

en hög etisk standard. Således skriver Handelsbanken mycket om att varje medarbetare 

är ansvarig för att bibehålla ett gott förtroende för banken och att det finns tydliga etiska 

riktlinjer för hur de anställda förväntas bete sig bland annat gällande att ta emot gåvor i 

tjänsten till insidertrading.  

  

Handelsbanken informerar även om deras indirekta påverkan vid kreditgivning och 

investering och tydliggör att kunden själv ansvarar fullt ut för sin verksamhet. Påverkan 

vid kreditgivning anses dock som ett mindre problem då banken menar att en 

förutsättning är att kundens verksamhet är laglig och uppfyller alla myndighetskrav 

vilket ofta är en självklarhet på bankens hemmamarknader. Gällande investeringar anser 

banken dock att de behöver ha mer koll på bolagen de investerar i. Om bolag avviker 

från internationella normer och konventioner ser banken till att föra en dialog med 
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bolagen för att besluta om hur de ska förhålla sig till bolaget i framtiden. 

Handelsbanken presenterar även kortfattat två av bankens fonder “criteriafonder” som 

aktivt väljer bort bolag som producerar krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och 

pornografi.  

 

2012 
I redovisningen 2012 får etikfrågor ett mindre utrymme. Informationen som ges har inte 

förändrats märkvärdigt från år 2010 förutom att Handelsbanken skriver mindre om varje 

anställds ansvar och lite mer kring bankens etiska riktlinjerna. Något som dock får 

större uppmärksamhet i denna redovisning är intressekonflikter samt utbildning av 

anställda i kundkännedom och regler gällande penningtvätt och finansiering av 

terrorism.  

  

2014 
Även i redovisningen 2014 får etikfrågor ett allt mindre utrymme. Den största 

förändringen från tidigare år är att banken skriver mer om att investera hållbart och hur 

de aktivt analyserar bolagen de investerar i för att identifiera eventuella bolag som 

bryter mot internationella normer och konventioner. Utöver det informerar 

Handelsbanken om att de utökat sina criteriafonder till hela sju stycken och att de under 

2015 avser att införa en skriftlig policy gällande att inte finansiera tillverkning eller 

distribution av kärnvapen. För första gången nämner de även hur anställda ska gå 

tillväga för att anmäla misstänkta oegentligheter inom banken, anmälan sker via chefen 

eller via ett särskilt system för visselblåsare.  

 

2016 
Under 2016 får etikfrågor ett större utrymme. Bankens etikperspektiv vid kreditgivning 

har förändrats avsevärt i redovisningen 2016. Banken tydliggör att de tar ett större 

ansvar i sin kreditgivning och nämner inte längre att kunden själv fullt ut ansvarar för 

sin verksamhet och att banken mycket väl kan neka att lämna krediter till bolag som inte 

stödjer initiativ och riktlinjer för att främja hållbart företagande. Handelsbanken skriver 

även betydligt mer om bankens arbete för att värna om mänskliga rättigheter och de 

åtgärden de har för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. De 

informerar även mycket om hur viktigt det är med kundkännedom och hur alla anställda 

måste genomföra en årlig obligatorisk utbildning kring penningtvätt och finansiering av 

terrorism då det är ett ämne som kräver kompetens. Handelsbanken fortsätter även att 
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skriva om hur de anställt flera som jobbar inom ämnet och att de investerat i ny teknik 

för att ytterligare förbättra motverkning av penningtvätt och finansiering av terrorism.   

4.2.2 Nordea	

	
2008 
Etik får redan i Nordeas hållbarhetsredovisning 2008 mycket uppmärksamhet där de 

lägger ett stort fokus på att förklara de etikperspektiv de tar hänsyn till vid bedömning 

av ett investeringsbeslut. Nordea har som mål att införliva miljö-, sociala-, och politiska 

aspekter vid investeringsbeslut. Vidare nämner de att Nordea Investeringsfonder (NIF) 

administrerar en socialt ansvarig investeringspolicy (SRI) som gäller för alla fonder och 

portföljer som förvaltas av NIF, Nordea kan välja att avyttra investeringar som inte 

följer denna policy. Nordea håller även på att implementera en riskbedömningsverktyg, 

Social and Political Risk Assesment Tool (SPRAT), som ska bidra till en ökad 

identifiering av sociala och politiska risker i kunders verksamheter.  

  

Vidare förklarar Nordea betydelsen av att agera ansvarsfullt för att uppnå en god hållbar 

avkastning. Enligt Nordea innebär ansvarsfullt agerande att ta hänsyn till existerande 

lagar, regler och internationella konventioner. Nordea stödjer flera frivilliga standarder 

för ansvarsfull affärssed såsom FN:s Globala Compact, the Equator Principles och FN:s 

principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Ytterligare handlar även en del av 

informationen om de uppförandekoder företaget har antagit för att säkerställa ett gott 

uppförande och sunda affärsrelationer. Nordea tydliggör att det aldrig ska finnas någon 
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tveka om personalens integritet och sund bedömning samt att de har strikta regler när 

det gäller mottagandet av gåvor och tjänster. 

  

2010 
Den information om etik som utges i Nordeas hållbarhetsredovisning 2010 kan anses 

vara en utveckling av den information som presenterades 2008. Nordea ägnar 

fortfarande ett stort utrymme till att betona att de tar hänsyn till etikfrågor vid 

investeringar. En skillnad från 2008 är att de nu beskriver olika fältbesök de har 

genomfört under året för att säkerställa att företag de investerat i tillämpar Nordeas 

etiska normer och inte kränker internationella fördrag. De tydliggör även att alla deras 

fonder och portföljer har granskats för att upptäcka företag som kränker internationella 

normer gällande bland annat mänskliga rättigheter, arbetsförhållande och affärsetik. För 

första gången nämner även Nordea att de inte investerar i företag som producerar 

illegala vapen. 

 

Ytterligare omnämns även för första gången de regler och processer som Nordea 

tillämpar för att förhindra intressekonflikter där de tydliggör att alla styrelsemedlemmar 

är oberoende av företaget och dess verkställande ledning. Nordea framhäver även att 

alla medarbetare genomgår utbildningar för att motverka korruption, mutor, finansiering 

av terroristorganisationer, penningtvätt med mera. Informationen handlar även om 

kreditgivning och Nordea betonar att detta är ett område där banker verkligen kan göra 

en skillnad genom att inte erbjuda kreditgivning till företag som utgör miljö, sociala, 

och politiska risker.  

  

2012 
Nordea fortsätter att ge etikfrågor ett stort utrymme i deras hållbarhetsredovisning 2012. 

Till skillnad från tidigare redovisningar betonar Nordea att deras miljömässiga, sociala, 

och politiska ansvarstagande inte bara gäller deras direkta verksamhet utan att det gäller 

hela försörjningskedja. De nämner även att de nyligen introducerat ett 

inköpsledningssystem som ska främja leverantörernas överensstämmelse med deras 

värderingar. Nordea informerar även mer om deras ställning till företag som associeras 

med illegala vapen. Nordea fattade under 2012 ett beslut att sälja alla deras innehav i 

företag som producerar och/eller utvecklar kärnvapensystem och kärnvapenteknologier.  
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Nordea upplyser vidare om deras ”Emerging Stars Fund” som investerar i företag från 

den globala tillväxtmarknaden som har potential att bli globala ledare inom deras 

industri samt inom hållbarhetsarbete. Enbart företag som visar en förmåga att hantera 

risker och möjligheter som har en positiv inställning till hållbarhet väljs ut. Under 2012 

inrättade även Nordea en Anti-Money Laundering (AML) lag vars uppgift är att 

motverka penningtvätt i de marknader de är verksamma i. Nordea implementerade även 

under året ett Visselblåsarsystem vars syfte är att uppmuntra medarbetare till att anmäla 

vid misstanke om misskötsel och oegentligheter. 

  
2014 
Det sker ingen märkvärdig förändring i den information om etik som Nordea utger i 

hållbarhetsredovisningen 2014. Det bör däremot upplysas att Nordea från och med i år 

ger ut en separat rapport om ansvarsfulla investeringar, således minskar diskussionen 

kring ansvarsfulla investeringar något. En annan förändring som skedde under året var 

initiering av ”Compliance Culture Programme” vars syfte är att öka medvetenheten om 

Nordeas lagar och värderingar. 

  

2016 
Vi anser att det sker en intressant förändring kring informationen om etik i 

hållbarhetsredovisningen 2016. Till skillnad från tidigare år omnämns negativa 

händelser som har fått flera intressenter att ifrågasätta Nordeas affärsetik. Nordea 

nämner deras deltagande i ”Panama Papers” där flera finansiella institutioner, inklusive 

Nordea, anklagades för att ha gett oetiska råd angående skattestrukturer. Vidare 

omnämns även en rapport om svenska bankers investeringar i kontroversiell 

vapenhandel som publicerades av Fair Finance Guide och Diakonia. Rapporten 

avslöjade att alla sju svenska banker hade investeringar i vapenindustrier. Nordea 

tydliggör att de varken investerar i företag som producerar olagliga vapen och att de 

aldrig kan acceptera tvivel om deras etik. Nordea har därför implementerat ytterligare 

processer och program för att säkerställa att det inte råder något tvivel om deras 

uppförande. Bland annat har de implementerat ett affärsetik och värdeutskott som 

ansvarar för att verksamheten agerar ansvarsfullt och överensstämmer med Nordeas 

värderingar och etiska standarder.  
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4.2.3 SEB	

	
2008 
SEB förklarar i sin hållbarhetsredovisning 2008 att en hög etisk standard i samtliga 

delar av verksamheten är en förutsättning för att nå framgång då de är helt beroende av 

både deras kunder och samhällets förtroende. Informationen om etik handlar främst om 

bankens etiska normer, uppförandekod och bankens kärnvärderingar som främst handlar 

om hur de anställda ska agera och vilket ansvar de har. Banken nämner inte mycket om 

deras indirekt påverkan vid investering och kreditgivning förutom att de under året 

antog FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).  

  

2010 
År 2010 får etik ett mindre utrymme än vad det fick 2008. Informationen om bankens 

uppförandekod är i princip helt borta. Istället är det två andra aspekter som får betydligt 

mer utrymme än tidigare. Dessa aspekter handlar om bankens arbete kring att förhindra 

bedrägeri samt motverka finansiell brottslighet i stort och finansiering av terrorism. 

Utöver det så informerar SEB mer om deras indirekta påverkan där de nämner att de har 

fortsatt att implementera principer för ansvarsfulla investeringar och utökat dialogen 

med flera av företagen de investerar i. Samtidigt nämner de också att de uppdaterat 

deras standardleverantöravtal med flera hållbarhetsaspekter såsom socialt ansvar.  

  

2012 
Hållbarhetsredovisningen 2012 ger inte heller speciellt stort utrymme till etik och 

informationen som utges liknar i stort sett den som utgavs 2010 där fokus nästan enbart 

ligger på arbetet kring finansiell brottslighet, finansiering av terrorism samt dialoger 

med företag de investerar i. Däremot omnämner SEB återigen deras uppförandepolicyn 

som har uppdaterats under året. 
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2014 
Det sker ingen större skillnad i den information om etik som utges år 2014 och etik 

fortsätter att utgöra en mindre del av hållbarhetsredovisningen. SEB nämner däremot att 

de under året har beslutat att utesluta företag som är aktiva inom produktion eller 

marknadsföring av illegala vapen.  

  

2016 
Även 2016 liknar informationen om etik föregående år men det finns två områden som 

får mer uppmärksamhet. Dels ger SEB ett större utrymme till att gå igenom bankens 

förhållningssätt till mänskliga rättigheter och hur de försöker identifiera och bedöma 

potentiella konsekvenser relaterade till deras verksamhet. De nämner även deras syn på 

skatt då detta varit en aktuell fråga i media under året varpå de har anammat en ny 

skattepolicy under året. 

4.2.4 Swedbank	

	
2008 
Etikfrågor får redan i Swedbanks årsredovisning 2008 ett stort utrymme. Informationen 

om etik handlar mycket om hur Swedbank arbetar för att motverka interna och externa 

risker samt hur de säkerställer compliance. Swedbank betonar att de har antagit flera 

policys och riktlinjer som ska bidra till en sund affärsetik. Under året antog de bland 

annat en hälsa- och arbetsmiljöpolicy som ska motverka särbehandling och nolltolerans 

mot trakasserier och diskriminering. I varje affärsenhet har de även lokala funktioner 
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som ska säkerställa att företagets lagar och värderingar uppnås. Således ansvarar varje 

affärsenhet själva över bedömning av risker och det är verksamhetscheferna som 

ansvarar för att medarbetarna utför sitt arbete enligt bankens etiska riktlinjer. Swedbank 

nämner även att all relevant personal kontinuerligt informeras och utbildas angående 

penningtvätt, mänskliga rättigheter och andra etikaspekter. De har även ett 

rapporteringssystem där medarbetare kan rapportera vid misstanke om penningtvätt. 

  

Swedbank tydliggör även att de tar hänsyn till etikaspekter såsom mänskliga rättigheter, 

antikorruption och arbetsrättigheter vid bedömning av kreditgivning och investeringar. 

Sedan mitten av 90-talet har de även en egen etikanalysavdelning vars huvudsyfte är att 

hitta ansvarsfulla företag.  

 

2010 
Informationen om etik, framförallt hantering av risker, utvecklas ännu mer i 

årsredovisningen 2010. Swedbank beskriver att proaktiv riskhantering är centralt i deras 

verksamhet och att riskhanteringen är uppbyggd utifrån tre försvarslinje. Swedbank har 

under året etablerat strängare krav på bland annat belåningsgraden för bolån för att 

minska kundernas risktagande då de menar att det är essentiellt för en långsiktig hållbar 

ekonomi. Swedbank förklarar även att de har en låg risknivå på grund av deras breda 

kundbas och den geografiska spridningen. De uppmärksammar även att de följer FN:s 

globala riktlinjer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) som de använder sig av vid 

bedömning av risker vid kreditgivning och investeringar.  

  

Swedbank nämner även att de har ett välstrukturerat säkerhetsarbete för att motverka 

cyberkriminalitet. Nytt för i år är även att de har börjat med att analysera medarbetares 

bisysslor för att säkerställa att inga intressekonflikter eller misskötseln uppstår. För att 

säkerställa detta ytterligare har de implementerat nya riktlinjer för gåvor och 

engagemang som följer verksamhetens uppförandekod och antikorruptionspolicy.  

  

2012 
Även i redovisningen 2012 har en del förändringar skett i informationen kring 

etikfrågor. Bland annat implementerade Swedbank under året en hållbarhetsanalys som 

används vid bedömning av kreditgivning där faktorer som mänskliga rättigheter, miljö 

och korruption analyseras. Swedbank initierade även under året en hållbarhetsprocess 
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för bedömning av leverantörer. Det bör upplysas att leverantörerna får en större 

uppmärksamhet i hållbarhetsredovisningen 2012 än vad de fått tidigare år. För första 

gången nämner de även att de sedan 2009 har ett samarbete med Finanskoalitionen mot 

barnpornografi.  

  

2014 
Den information om etik som utges i årsredovisningen 2014 skiljer sig något från 

föregående år. Den största skillnaden gentemot andra år är att Swedbank lägger ett 

större fokus på att tydliggöra att de exkluderar företag vars verksamhet strider mot 

internationella hållbarhetsnormer från deras fonder. Detta innefattar bland annat företag 

som associeras med vapen, alkohol, spel, krigsmaterial och pornografi. Vidare nämner 

Swedbank att de från och med 2014 inte investerar i bolag som tillverkar 

klusterbomber, personminor, kärnvapen samt kemiska och biologiska vapen. Till 

skillnad från tidigare år så uppmärksammar Swedbank även konkreta åtgärder som de 

har tagit för att se till så att de företag de samarbeta med följer internationella 

hållbarhetsnormer. Ett exempel är att de besökte textilproducenter i Bangladesh för att 

säkerställa att barnarbete inte framkommer. 

  

Swedbank upplyser även för första gången 2014 att de ställer hållbarhetskrav på hela 

leverantörskedjan och att alla leverantörer måste signera Swedbanks uppförandekod. 

För att säkerställa att leverantörerna efterlever de krav som ställs på dem så genomförs 

fältbesök och kontinuerliga dialoger med dem. Swedbank har som mål för 2015 att 

dubbla antal leverantörsgranskningar. I årsredovisningen 2014 skriver de även om deras 

antikorruptionpolicy och Visselblåsarsystem som båda implementerades 2013. 

  

2016 
I årsredovisningen 2016 ökar informationen om bland annat intressekonflikter, interna 

hållbarhetsåtgärden, risker med digitalisering och åtgärden för att minska 

hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Swedbank förklarar bland annat att de har 

uppdaterat deras policy om intressekonflikter och antagit nya riktlinjer för gåvor, 

engagemang och bisysslor. Swedbank klargör att en godkänd bisyssla inte är 

arbetshindrande, konkurrerande, förtroendeskadlig, olämplig eller innebär 

intressekonflikter.  
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4.2.5 Analys	av	informationen 	om	etik 	
I diskussionen kring etik ser vi direkt att samtliga banker pratar om hur viktigt det är att 

ha samhällets förtroende för att kunna bedriva sin verksamhet. För att få detta 

förtroende krävs det att bankerna följer lagar och har en genomgående hög etisk 

standard inom samtliga delar av verksamheten. Att de flesta av bankerna ger ett stort 

utrymme till frågan om etik är därför logiskt och går att koppla till det ekonomiska och 

lagliga ansvaret i Carrolls pyramid som är grundpelarna för att ens kunna bedriva en 

verksamhet. 

  

Trots att mycket av informationen från början handlar om att hantera intressekonflikter 

och säkerställa medarbetarnas etiska uppförande så nämner de redan 2008 även den 

indirekta påverkan de har vid investering och kreditgivning. Framförallt ökar 

informationen om möjligheten bankerna har att påverka bolag de investerar i genom att 

föra dialoger med dem och implementera ett aktivt och ansvarsfullt ägande. Dessa 

dialoger kan i vissa fall också leda till att bankerna drar sig ur investeringar om bolaget 

fortsätter agera enligt vad bankerna ej anser vara en tillräcklig hög etisk standard. Denna 

diskussion utvecklas ännu mer med tiden då till exempel samtliga banker väljer att 

bojkotta hela branscher eftersom de inte lever upp till bankernas etiska standarder, även 

om banken hade sett möjligheten till en bra investering i ett visst bolag inom branschen.  

  

Att utvecklingen kring deras roll som investerare gått åt detta håll kan kopplas till att 

bankerna försöker nå det etiska ansvaret i Carrolls pyramid där de väljer bort bolag och 

branscher som de ej anser följa etiska normer. Ett exempel på detta är att samtliga 

banker i princip bojkottat hela vapenbranschen innan 2014. En anledningen till detta 

kan anses vara på grund av att normer och värderingar i samhället har förändrats och 

bankerna inte vill riskera att deras verksamhet anses som illegitim i ögonen på dess 

intressenter vilket i sin tur skulle kunna skada dess anseende enligt vad Grafström m.fl. 

(2015) beskriver. Ytterligare kan det argumenteras för att det skulle kunna finnas en viss 

påtvingande isomorfism då samtliga banker skrivit på FN:s Principles for Responsible 

Investment (PRI) som visserligen inte är rent tvingande då de kan välja att dra sig ur 

dessa principer eller dels bara implementera vissa av dem. Dock är FN är en väldigt 

stark organisation och genom att ha skrivit på dessa principer förväntas de att införliva 

dem i sin verksamhet och att ensam dra sig ut eller välja att inte implementera någon av 

principerna skulle allvarligt kunna skada bankens legitimitet. Att se någon härmande 
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isomorfism i detta är svårt då bankerna alla skrev på PRI inom loppet av två år och 

samtliga valde att bojkotta kärnvapen inom en väldigt kort tidsram också. 

  

Någonting annat vi kunnat se i samtliga bankers redovisningar är hur deras arbete med 

att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism sedan 2012 både utvecklats samt 

fått mer plats i deras redovisningar. Detta borde kunna förklaras av att det de senaste 

åren blivit tal om ett allt större terrorhot som fått mycket uppmärksamhet i media. Då 

terrorgrupper behöver finansiering så har banksystemet utnyttjats av människor som 

sympatiserar och vill stödja terrorgrupper vilket har blivit ett stort problem då det är 

svårt för bankerna att upptäcka sådana transaktioner. Då media givit finansiering av 

terrorism mycket uppmärksamhet har det även påverkat övriga intressenter. Bankerna 

vill självklart inte förknippas med terror varpå de anser att det är ett viktigt ämne att ta 

upp och visa sina intressenter hur de jobbar för att motverka finansiering av terrorism. 

Här kan vi också identifiera en påtvingande isomorfism då Handelsbanken i sin 

hållbarhetsredovisning pratar om hårdare regler kring finansiering av terrorism som 

samtliga banker måste följa vilket också förklarar den ökade diskussionen och det ökade 

arbetet inom området. 

  

Sammanfattningsvis tycker vi oss kunna identifiera en viss logik gällande hur 

storbankerna ser på etik där det dels förekommer ett gemensamt diskussionsmönster 

eftersom bankerna tar upp många liknande aspekter i sina hållbarhetsredovisningar och 

att det i stora drag även utvecklats åt samma håll med åren. Vi kan även se liknande 

handlingsmönster där samtliga banker nämner att de skrivit under PRI mellan 2007-

2009 och även bojkottat kärnvapen mellan 2012-2014. Enligt Thornton och Ocasio kan 

dessa gemensamma diskussions-och handlingsmönster då tyda på att det finns en logik 

inom etikfrågan hos de svenska storbankerna. 

  

Anledningen till att vi kan identifiera en logik inom hur bankerna ser på etik anser vi 

beror på att alla banker verkar på samma huvudmarknad och därför omfattas av 

gemensamma krav, intressenter samt erbjuder liknande produkter och tjänster. De kan 

alltså anses verka inom samma organisationsfält enligt Dimaggios och Powells 

definition vilket innebär att de påverkas av samma normer, regler och värderingar som 

övriga inom fältet. För att uppnå legitimitet anser de sig därför behöva agera på ett visst 
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sätt vilket leder till att bankernas arbete kring dessa fråga liknar varandra väldigt 

mycket. 

4.3 Miljö	

4.3.1 Handelsbanken	

	
2008  
I Handelsbankens årsredovisning 2008 får miljöfrågan ett litet utrymme i 

förvaltningsberättelsen. Fokus ligger främst på hur varje chef ansvarar för det praktiska 

miljöarbetet i sin enhet och att många små steg kan göra stor skillnad. Den indirekta 

påverkan nämns i en mindre omfattning där Handelsbanken skriver att de tar hänsyn till 

miljörisker vid bedömning av återbetalningsförmågan.  

  

2010 
Handelsbankens lägger i sin första hållbarhetsredovisning 2010 stor vikt på att belysa 

miljöfrågor. Trots att de är tydliga med att en banks direkta miljöpåverkan är 

förhållandevis begränsad ger de relativt mycket information om hur de genom färre 

affärsresor och subventioner av miljöklassade tjänstebilar minskar deras 

koldioxidutsläpp. Även minskad elförbrukning får större fokus där ett stort stycke 

handlar om serverhantering och nedkylning av dessa genom frikyla. Informationen om 

återvinning och minskad pappersanvändning utgör ett mindre utrymme. 

  

I redovisningen lyfter de även fram frågan gällande bankens indirekta påverkan på 

miljön vid kreditgivning. Inom denna fråga är de tydliga med att möjligheten att 
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påverka kundens beteende är begränsad och att det är kunden som ansvarar för hur dess 

verksamhet ska bedrivas med förutsättning att den uppfyller myndighetskrav och lagar. 

Den största delen av informationen om den indirekta miljöpåverkan handlar om att 

förklara att banken vid en kreditprövning alltid tar hänsyn till hur miljörisker påverkar 

kundens återbetalningsförmåga, vilket de menar försvårar kreditmöjligheter för företag 

med miljöfarlig verksamhet.  

  

2012 
I 2012 års redovisning har miljödelen fått ett något mindre utrymme än 2010. 

Handelsbanken nämner fortfarande den direkta påverkan gällande hur mycket 

koldioxidutsläpp verksamheten genererar men redogör inte lika tydligt som 2010 hur de 

arbetar för att minska utsläppen. Informationen gällande den indirekta miljöpåverkan 

ser i stort sett likadan ut som under 2010 där de fortfarande anser att möjligheten att 

påverka kundens beteende är begränsad och att kunden själv ansvarar för sin 

verksamhet. Även här ger Handelsbanken mycket utrymme till att beskriva hur 

miljörisker påverkar kundens återbetalningsförmåga och därmed försvårar 

kreditmöjligheter. I denna redovisning kan vi dock antyda början på en förändring i 

informationen kring den indirekta miljöpåverkan när banken genom meningen 

”Handelsbanken tar ansvar för hur bankens verksamhet påverkar samhället på flera 

områden. Bland annat arbetar vi för att minimera bankens direkta och indirekta 

miljöpåverkan” mer öppet nämner deras möjligheter att kunna påverka deras kunder.  

  

2014 
År 2014 så har hela bankens redovisning blivit mer omfattande vilket även påverkat 

miljödelen som återigen tilldelats ett stort utrymme. Informationen om den direkta 

påverkan handlar mycket om var koldioxidutsläppen kommer ifrån men framförallt ger 

Handelsbanken ett större utrymme till att förklara hur de arbetar med att minska 

utsläppen. När det gäller informationen kring den indirekta påverkan har mycket 

förändrats från tidigare år. Banken anser fortfarande att kunden fullt ut ansvarar för hur 

dess verksamhet bedrivs men börjar samtidigt bli lite mer öppna kring deras möjligheter 

att styra deras indirekta påverkan.  

 

Beskrivningen av deras syn på miljörisker vid kreditgivning är nu kraftigt förminskad 

och istället handlar mycket av informationen om den indirekta påverkan om deras 
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investeringar. De informerar mycket om deras arbete med gröna obligationer och deras 

utökning av miljövänliga fonder. För första gången nämner de även att de för dialoger 

gällande hållbarhetsfrågor, till exempel om miljöförstöring, med vissa bolag. Denna 

dialog kan i vissa fall leda till uteslutning av bolag i bankens investeringsportföljer. 

Någonting annat som Handelsbanken nämner för första gången, om än i en liten skala, 

är att de ställer miljökrav på deras leverantörer.  

  

2016 
2016 års redovisning är ännu mer omfattande än tidigare års redovisningar och 

miljödelen får fortfarande ett stort utrymme. I redogörelsen för den direkta påverkan har 

det inte skett några större förändringar bortsett från att de redovisar betydligt mer 

statistik och siffror gällande utsläpp med mera än vad de tidigare gjort. Det har skett en 

större förändring i diskussionen kring den indirekta påverkan. Investeringar får 

fortfarande ett stort fokus där de informerar om bankens miljövänliga fonder och 

obligationer. Handelsbanken redogör även betydligt mer kring deras arbete att försöka 

påverka bolag de investerar i att bedriva verksamheten på ett mer klimatvänligt sätt. De 

nämner även vid flera tillfällen att de tagit ett beslut om att inga av bankens fonder 

investerar i bolag med betydande verksamhet i kolkraft. De ger även mer utrymme till 

att förklara de miljökrav de ställer på sina leverantörer. 

  

Den största förändringen i informationen om den indirekta miljöpåverkan handlar dock 

om kreditgivning. Handelsbanken nämner inte längre att kunden själv ansvarar fullt ut 

för sin verksamhet utan att bankens kreditpolitik slår fast att hållbarhetsfrågor såsom 

miljöhänsyn ska beaktas vid kreditgivning. De nämner även att eftersom banken stödjer 

internationella initiativ och riktlinjer för att uppmuntra och underlätta hållbart 

företagande ska de i sin kreditgivning bedöma kundens förhållningssätt till dessa. De 

skriver även att hållbarhetsarbetet ska bli mer integrerad i både aktie- och kreditanalyser 

där bland annat en utökad dokumentation av hållbarhetsaspekter kommer tillkomma 

inom kreditbeviljningsprocessen.  



	

	 42	

4.3.2 Nordea	

	
2008 
Nordea tydliggör i deras hållbarhetsredovisning 2008 att deras direkta miljöpåverkan är 

relativt begränsad i jämförelse med andra industrier. Trots denna aspekt handlar den 

största delen av informationen kring miljön om deras direkta påverkan. Den största 

delen handlar om att minska pappersanvändningen. Nordea tydliggör att de år 2008 

introducerade ett program för att gradvist ersätta pappersbaserad standardiserad 

kundinformation, såsom periodiska kontoutdrag, med elektronisk information som 

skickas via deras internetbank. Nordea använder sig också av begreppet ”Green IT” som 

syftar på användning av datorer på ett energieffektivt sätt för att uppnå både 

miljömässiga och ekonomiska fördelar. Nordea betonar även att de sedan år 2002 

publicerar en årlig miljörapport, the Nordea Environmental Footprint (NEF). De 

informerar även om att de år 2001 utvecklade ett miljökonsekvensverktyg (ERAT) vars 

syfte är att analysera miljörelaterade risker vid kreditgivning.  

 

2010 
Informationen om Nordeas miljöarbete 2010 skiljer sig ytterst litet från redovisningen 

2008. Däremot nämner de för första gången att de har ökat användningen av virtuella 

möten för att på så sätt minska resandet vilket i sin tur resulterar i en mindre 

miljöpåverkan. En intressant händelser som de omnämner är att de under året signerade 

en förpliktelse för att rädda Östersjön som är en av de mest förorenade sjöar i världen. 
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2012 
I hållbarhetsredovisningen 2012 får miljön ett mindre utrymme än tidigare 

hållbarhetsredovisningar. Nordea fortsätter att belysa att de se den nya teknologin som 

en god möjlighet till att minska deras koldioxidavtryck som uppstår vid flygresor.  

  

2014 
År 2014 får miljön återigen ett stort utrymme i Nordeas hållbarhetsredovisning, om inte 

det största utrymmet det fått hittills. Den direkta miljöpåverkan diskuteras inte lika 

djupgående längre utan istället ger de mycket information om deras indirekta påverkan 

där de bland annat förklarar hur de utför miljökontroller innan ett investeringsbeslut tas. 

De tydliggör även att de strävar efter att minska den negativa miljöpåverkan i hela 

försörjningskedja. Följaktligen är alla deras största leverantörer och deras 

underleverantörer skyldiga att följa Nordeas CSR kriterier. Från och med 2014 ger de 

även ut en separat rapport för ansvarsfulla investeringar där miljöfrågor får ett stort 

utrymme. 

 

Nordea omnämner även att de under året har gått in på marknaden för gröna 

obligationer. Under året skrev de även under the Montreal Carbon Pledge och förpliktar 

sig därmed att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från deras aktieinvesteringar, 

vilket de menar bidrar positivt till kampen mot klimatförändring. Nordea är även sedan 

tidigare medlem i ett antal miljöorganisationer såsom FN:s Global Compact. 

  
2016 
Miljöfrågor fortsätter att utgöra ett stort utrymme i hållbarhetsredovisningen 2016. Den 

kritiska klimatförändringen omnämns än mer i jämförelse med tidigare år och Nordea 

beskriver att finanssektorn behöver anpassa sig mer till hållbarhetsmålen. I denna 

redovisning presenterar Nordea betydande framsteg som de har gjort under året för att 

bland annat integrera miljöaspekter i deras dagliga verksamhet. Banken signerade även 

Parisavtalet under året som betonar att klimatförändringar är en av de största hoten mot 

mänskligheten och uppmanar alla att minska deras koldioxidutsläpp. De välkomnande 

och stödde även Svenska Finansinspektionens (FSA) krav på ett mer försiktigt 

tillvägagångssätt inom finanssektorn när det gäller miljön. Nordea invigde även under 

året projektet ”MyMoney Choose a picture for your card” vilket innebär att de skänker 3 

Euro till antingen Rena Baltisk Fond eller Kvinnornas Bankfond för varje kort de säljer.  
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4.3.3 SEB	

	
2008 
I SEB:s hållbarhetsredovisning 2008 får miljöfrågor ett stort utrymme. De belyser redan 

tidigt i redovisningen att ett utav bankens viktigaste målen är att minska koncernens 

koldioxidutsläpp och att det långsiktiga målet är en klimatneutral verksamhet. Gällande 

den direkta påverkan nämner de att de arbetar med att minska energikonsumtion 

relaterat till deras fastigheter och genom att främja tågresor som substitut till flygresor 

och öka andel miljöcertifierat papper. 

  

SEB belyser även hur de arbetar för att minska deras indirekta påverkan vid 

kreditgivning och investering. Informationen om kreditgivning handlar om att 

miljörisker kan påverka kundens kreditvärdighet. De nämner inte mycket om hur 

miljöaspekter påverkar deras investeringar förutom att de under året ska anta riktlinjer 

för ansvarsfulla investeringar samt öka miljöns betydelse i deras ägarskapspolicy. SEB 

anser dock att de har en positiv indirekta påverkan på miljön i och med att de erbjuder 

finansiella lösningar till miljövänliga utvecklingsprojekt och investeringar.  

  

2010 
Under 2010 fortsätter miljön få stort fokus i hållbarhetsredovisningen. Den direkta 

påverkan får fortfarande mycket uppmärksamhet där framförallt tjänsteresor omnämns 

då koldioxidutsläppen från dem har ökat under året och de därför antagit en ny 

resepolicy. I övrigt nämns det mycket om hur de fått ned sina totala koldioxidutsläpp 

med hjälp av övergång till ”grön el”. Informationen angående den indirekta påverkan 

skiljer sig inte mycket från 2008. De nämner dock att ett av de viktigaste projekten 

under året varit utvecklingen av koncerngemensamma ställningstaganden och 
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branschpolicys. SEB nämner även att de har ökat utbudet av miljövänliga fonder på 

grund av en högre efterfrågan från kunder.  

  

2012 
Miljöaspekter får fortfarande ett stort utrymme 2012 där SEB redan tidigt i 

redovisningen nämner att miljöfrågorna är ”fortsatt högt upp på dagordningen”. Den 

direkta påverkan omnämns fortfarande men i en lite mindre utsträckning än tidigare år 

där de nu belyser att deras direkta påverkan är begränsad. De uttrycker dock sin oro 

över den negativa påverkan som affärsresor har eftersom de anser att det är viktigt för 

deras relationer att träffas ansikte mot ansikte och att det därför är svårt att minska antal 

affärsresor.  

 

Informationen om den indirekta påverkan har förändrats gentemot tidigare år. Inom 

kreditgivning har miljöaspekter fått en ökad betoning och SEB har infört särskilda 

instruktioner för kreditgivning inom vissa branscher. Inom investeringar har det skett en 

ännu större förändring då de nu utför flera dialoger med företag de investerar i och har 

specialiserade hållbarhetsanalytiker som hjälper till att granska företagen. Även 

granskning av SEB:s leverantören omnämns för första gången. 

  

2014 
Miljöfrågor fortsätter att utgöra ett stort utrymme i hållbarhetsredovisningen, vilket 

verkar vara ett genomgående mönster i SEB:s redovisningar. SEB belyser i deras 

hållbarhetsredovisning 2014 farorna inom klimatfrågan och de ökade 

koldioxidutsläppen i världen. I en konversation med diverse intressenter kom det dock 

fram att bankens indirekta påverkan sågs som mindre viktigt både för intressenterna och 

för SEB:s verksamhet. Den direkta påverkan på miljön har i 2014 års redovisning fått 

mindre utrymme än tidigare.  

  

Den indirekta påverkan fortsätter dock att få väldigt stort utrymme. Informationen i stort 

har inte förändrats särskilt mycket sedan 2012 utan fokus ligger fortfarande på ett aktivt 

ägaransvar där dialoger om miljön och analyser löpande genomförs med de företag de 

investerar i. Intresset för miljövänliga investeringsprodukter för kunder fortsätter att öka 

och SEB fortsätter därför öka deras utbud av sådana fonder. Inom kreditgivningen 
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nämns inte mycket om de miljöaspekter de tar hänsyn till vid kreditbeviljning utan 

fokus ligger snarare på olika projekt de finansierat som givit en positiv effekt på miljön.  

  

2016 
Som tidigare år står miljöaspekter återigen i fokus i SEB:s hållbarhetsredovisning 2016. 

SEB har däremot givit den direkt påverkan ett större utrymme igen där de nämner att de 

överträffat sitt mål från 2008 som var att minska totala koldioxidutsläpp med 45 

procent. De tackar ny teknik för att målet har kunnat uppnåtts eftersom tekniken lett till 

en ökning av miljövänliga bilar och skapat alternativ till affärsresor genom 

videokonferenser. I övrigt liknar informationen om den direkta påverka tidigare år där 

bland annat pappershantering och affärsresor uppmärksammas. 

  

Informationen om den indirekta påverkan handlar i stort sett om samma sak som förra 

åren. Störst fokus ligger på att föra dialoger med och analysera miljöaspekter i bolag de 

investerar i, som exempel har de under året anlitat ett ledande företag i 

hållbarhetsutvärdering och fört över 500 dialoger med bolag i deras portföljer. De har 

även bestämt sig för att utesluta företag från deras portföljer vars verksamhet till en 

större del utgörs av kolbrytning. Inom kreditgivning fortsätter de trycka på deras bidrag 

genom finansiering av miljövänliga projekt och visar upp exempel på detta. 

4.3.4 Swedbank	

	
	
2008 
Swedbank förklarar i deras årsredovisning 2008 att miljöfrågor är av central betydelse 

för företaget både på grund av kommersiella och ideologiska skäl, där de tydliggör att 
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de ser ett starkt samband mellan miljöprestandan och lönsamheten. Under året formade 

Swedbank en klimatgrupp som ansvarar över att analysera vilken påverkan 

klimatförändringar har på deras affärer och marknader. Även Swedbank betonar att 

deras direkta miljöpåverkan är begränsad och till största del utgörs av energi-, och 

pappersanvändning samt tjänsteresor varpå de försöker öka antal video- och 

telefonkonferenser för att minska koldioxidutsläppen. Swedbank menar att den största 

miljöpåverkan sker via deras kunder och leverantörer. De upplyser således om att de är 

noggranna med att bedöma investerings-, och kreditgivningsbeslut utifrån ett 

miljöperspektiv.   

 

I årsredovisningen 2008 diskuterar de även kring utveckling av miljövänliga produkter 

och tjänster för att kunna möta kundernas efterfrågan. Swedbank erbjuder bland annat 

sina kunder miljörelaterade investeringar, gynnsammare lån vid köp av miljöklassade 

bilar samt köp av WFF-kort där en del av den betalda summan går till 

Världsnaturfonden. 

  

2010 
I Swedbanks årsredovisning 2010 får miljöfrågor ett mindre utrymme. Däremot lägger 

de ett större fokus på att förklara konkreta åtgärder de antagit för att minska 

miljöpåverkan. Bland annat erbjuder Swedbank ansvarsfulla fonder som placerar i bolag 

med låga miljörisker. Under året tog Swedbank även ett beslut att deras ansvarsfulla 

fonder ska avstå från placering i oljebolag som utvinner olja ur oljesand eftersom detta 

inte överensstämmer med deras syn på hållbar energiutvinning.  

 
2012 
Miljön fortsätter att ha ett begränsat utrymme i Swedbanks hållbarhetsredovisning 2012. 

Swedbank uttrycker att den pågående klimatförändringen är den allvarligaste 

utmaningen som mänskligheten står inför och att de arbetar för att minska 

användningen av jordens ändliga resurser. För att minska klimatpåverkan finansierar 

Swedbank bland annat förnybar energi där de till exempel står för 60 procent av 

finansiering av alla vindkraftverk i Litauen.  

  

Swedbank konkretiserar även en rad miljömässiga mål som de har satt upp för år 2013 

där de bland annat nämner att de ska öka resurseffektivisering och minska växthusgaser 

med 15 procent. Swedbank hänvisar även till den policy de införde 2011 som styrker att 
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webb- och telefonkonferenser ska användas framför resande. I och med införandet av 

denna policy har affärsresor minskat med 20 procent från 2011.  

  

2014 
Den information om miljö som utges i redovisningen 2014 liknar tidigare år, det som 

skiljer sig är att Swedbank för första gången beskriver deras hantering av avfall. 

Swedbank tydliggör att den största mängden av deras avfall återvinns då de använder 

sig av mycket sekretess och kontorspapper som blir pappersmassa. Swedbank betonar 

även att de tog hänsyn till flertal miljöaspekter vid byggandet av deras nya huvudkontor 

i Sundbyberg. De miljökriterier som de tog hänsyn till var att huset skulle ha låg 

energiförbrukning, god innemiljö och användning av miljöcertifierat byggmaterial. 

Byggnaden tilldelades utmärkelsen EU Green Building Award 2014. 

  

2016 
År 2016 får miljön det största utrymmet hittills. Swedbank beskriver ett flertal åtgärder 

som tagits för att stärka deras klimatansvar. Bland annat har de tagit ett beslut om att 

avstå från investeringar i bolag där mer än 30 procent av deras omsättning kommer från 

produktion av kol. De har även valt att avstå från direktfinansiering av kolkraftverk och 

minskat deras resursförbrukning genom att bland annat erbjuda kunder 

avtalsinformation via internetbanken. För första gången nämner de även gröna 

obligationer.  

4.3.5 Analys	av	informationen	om 	miljö	
I den information som utges om miljö ser vi ett tydligt gemensamt mönster gällande 

vilka frågor bankerna tar upp och även hur deras ställning till miljöarbetet förändras 

över tid. Genomgående ser vi att samtliga banker ger miljöaspekter ett stort utrymme, 

om inte det största utrymmet av våra fyra kategorier. Detta borde kunna förklaras med 

att miljöfrågor under hela denna tidsperiod varit väldigt viktiga för samhället i stort och 

att diskussioner om klimathotet ständigt varit på tapeten samt nog generellt setts som 

den allra viktigaste frågan för att uppnå ett hållbart samhälle. På grund av dessa 

anledningar känner förmodligen bankerna att deras intressenter förväntar sig att de noga 

redogör för sitt miljöarbete vilket de då också gör för att se till att inte bli sedda som 

illegitima och få deras anseende skadat vilket Grafström m.fl. talar om. 
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Mellan 2008 och 2010 går det att se att bankerna för liknande diskussioner kring deras 

påverkan på miljön där alla är överens om att deras direkta påverkan är begränsad men 

trots det får den direkta påverkan mest utrymme. Vissa banker nämner redan i de första 

redovisningar hur de väger in miljöfrågor i både kredit- och investeringsbeslut men till 

störst del handlar det i början om att undersöka risker i affärsmöjligheter snarare än ett 

aktivt ställningstagande. Detta tyder på att bankerna i detta läge inte vill missa 

lönsamma affärer för möjligheten att minska en kunds eller investeringsobjekts negativa 

påverkan på miljö. Av denna anledning anser vi att bankerna i detta läge enbart uppnå 

det lagliga kravet i Carrolls pyramid. Diskussionen kring den indirekt påverkan 

förändras dock mycket med tiden där bankerna i senare redovisningar skriver mer om 

hur de kan påverka deras kunder och investeringsobjekt genom att föra dialoger med 

dem kring deras hållbarhetsarbete. De nämner även att de i värsta fall kan dra sig ur 

investeringar eller avstå från att ge krediter till företag som inte tar hänsyn till 

miljöaspekter. Som ett exempel på detta har alla banker någon gång strax innan år 2016 

nämnt att de tagit beslut om att utesluta företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av 

kolbrytning. 

  

Det finns flera faktorer som kan användas till att förklara varför utvecklingen har gått åt 

detta håll. Dels är det så att klimatförändringarna setts som ett allt större hot och att det 

för bankernas del inte längre räcker att se till deras direkta miljöpåverkan. Värderingar 

och normer i samhället har även förändrats och för att uppträda legitimt behöver 

bankerna även ta ansvar för hur deras verksamhet i stort påverkar miljön. Då den 

indirekta påverkan är den största så kan det tänkas att intressenterna kräver att bankerna 

redovisar hur de åtgärder deras indirekta påverkan. I och med det förändrade beteendet 

kan det även diskuteras om att bankerna i denna fråga arbetar för att ta ett steg upp i 

Carrolls pyramid till det etiska ansvaret då de nu når en djupare nivå av ansvarstagande. 

Det skulle även kunna argumenteras för att det till viss del sker en påtvingande 

isomorfism inom detta ämne där samtliga banker är medlemmar av FN:s Global 

Compact. Via medlemskapet åtar de sig att följa vissa principer för hållbart företagande 

där en hel del av principerna handlar om ställningstagande till miljön vilka har 

utvecklats under åren. Att detta kan ses som påtvingande isomorfism styrks av att FN 

kan ses som en stark organisation som ställer informella krav på samtliga banker. 

Eftersom det dock handlar om ett medlemskap skulle en bank om den ville kunna säga 

upp medlemskapet och därmed inte behöva följa dessa informella krav längre, detta 
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skulle dock troligtvis skada deras anseende. Att hitta härmande isomorfism kan vara 

svårt då det är svårt att säga att en av bankerna ska vara så pass mycket mer 

framgångsrik än någon annan. Dessutom sker mycket av förändringarna under samma 

år för bankerna varför det är svårt att avgöra om någon tagit efter någon annan. 

  

Vi kan även tydligt se att det under åren skett en ökning av antalet miljövänliga 

produkter där framförallt investeringsprodukter som miljövänliga fonder och gröna 

obligationer har framtagits. Detta kan vi förklara genom att det helt enkelt skett en ökad 

efterfrågan på dessa från kunderna vilket också nämns i SEB:s hållbarhetsredovisningar. 

Att denna efterfrågan har ökats styrker också vårt antagande om att bankernas 

intressenter blivit alltmer miljömedvetna med åren och att bankerna därför måste ta 

ytterligare hänsyn till deras miljöpåverkan. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det tydligt förekommer gemensamma diskussions- och 

handlingsmönster inom miljöfrågan då bankerna utan någon uttalad överenskommelse 

mellan sig haft en diskussion inom miljöfrågan som liknar varandra samt även aktivt 

utvecklat sig åt samma håll över tid. Detta är enligt Thornton och Ocasios ett tecken på 

att det uppstår en logik. Anledningen till detta är att bankerna verkar på samma 

huvudmarknad och därför omfattas av gemensamma krav, intressenter samt erbjuder 

liknande produkter och tjänster. De kan alltså anses verka inom samma organisationsfält 

enligt Dimaggio och Powell vilket har lett till att de påverkas av samma normer, regler 

och värderingar inom fältet och för att uppnå legitimitet anser de sig behöva agera på ett 

visst sätt vilket lett till att deras arbete kring miljöfrågor liknar varandra väldigt mycket. 
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4.4 Samhälle	

4.4.1 Handelsbanken	

	
2008 
I Handelsbankens årsredovisningen 2008 får bankens roll i samhället endast ett ytterst 

litet utrymme i förvaltningsberättelsen. Det lilla som nämns handlar främst om hur 

banken bedriver verksamhet på 461 platser i Sverige och fördelarna de ser, både för sig 

själva och för sina kunder, i att verka lokalt på sina marknader.  

 

2010 
I hållbarhetsredovisningen 2010 handlar mycket av informationen om hur viktig 

bankens roll i samhället är och att det mest grundläggande hållbarhetskriteriet för en 

bank är överlevnad. Att banken har stabila finanser är av yttersta vikt för att behålla 

intressenternas förtroende då en eventuell kris i det finansiella systemet riskerar att få 

stora negativa sociala och ekonomiska effekter. Handelsbanken skriver även om att 

deras verksamhet både direkt och indirekt bidrar positivt till den ekonomiska 

utvecklingen i samhället. De finansierar tillväxt och ökad sysselsättning i företag och 

skapa via bolån möjligheter för familjer att flytta till en ny stad med en bättre 

arbetsmarknad.  

 

De skriver även en hel del om bankens betydelse för det lokala samhället där de 

tydliggör att det är viktigt att ha lokal närvaro och erbjuda god service och 

tillgänglighet. Utöver det ger de även mycket utrymme till att presentera två fristående 

forskningsstiftelser som banken sedan 1961 lämnat bidrag till. Stiftelserna är 

tillsammans en av de viktigaste anslagsgivare till ekonomisk forskning i Sverige.  
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2012 
I redovisningen 2012 skrivs det fortfarande mycket om vikten av att vara en stabil bank 

och hur verksamheten i sig har en positiv effekt på samhället. Den lokala närvaron och 

forskningsstiftelserna får fortsatt utrymme. Den största förändringen i informationen 

från tidigare redovisningen är att de 2012 lägger större fokus på att uppmärksamma 

deras arbete med krediter. De beskriver att de har en låg risktolerans och att volym eller 

marginal aldrig får påverka krediternas kvalité. De menar att ha en låg risktolerans är 

viktigt för deras egen del men även för att skydda kunderna och samhället i stort från 

ekonomiska svårigheter som kan uppkomma vid överskuldsättning.  

 

2014 
Information om samhället som återges i redovisningen 2014 liknar tidigare år och det 

finns inget nytt att belysa om.  

  

2016 
I 2016 års redovisning har dock informationen om hur de är en stabil bank utvecklats 

och de ger mycket utrymme till att förklara hur banken jobbar för att säkerställa en 

tillräcklig motståndskraft genom kapitalkrav, stabil upplåning och en väl balanserad 

balansräkning. De nämner även bankens dotterbolag EFN som är en journalistisk 

oberoende nyhetskanal vars syfte är utbilda och informera kunder inom såväl 

privatekonomi, ekonominyheter samt börs och finans. 

4.4.2 Nordea	

	
2008 
I hållbarhetsredovisningen 2008 ger Nordea en övergripande förklaring av bankernas 

roll i samhället där de framförallt framhäver den ökade betydelsen av finansiella 

institutioner att framstå som ansvarsfulla medborgare under svårare tider. År 2002 antog 

styrelsen sex principer om företagets medborgaransvar som handlar om att bedriva 
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verksamheten utifrån socialt ansvarsfulla villkor. Vidare nämner de deras arbete med ett 

projekt inom mikrofinansiering där mindre lån ges till entreprenörer i tillväxtmarknader. 

  
2010 
Informationen om samhället tar ett intressant perspektiv år 2010. Resonemanget om att 

framstå som en ansvarsfull och trovärdig företagsmedborgare är densamma, däremot 

lägger Nordea ett större fokus på att belysa samhällsaktiviteter som de är aktiva i. Till 

exempel har Nordea lanserat ett finansiellt utbildningsprogram “Ungdomar i fokus” där 

ungdomar mellan 13 och 18 år får chansen att bilda sig en grundläggande ekonomisk 

förståelse och lära sig att hantera sin egna ekonomi. Ytterligare aktiviteter för unga som 

Nordea är med och stödjer är bland annat handboll i Danmark, friidrott i Sverige och 

populära sporter i Norge. 

  

2012 
Nordea fortsätter i deras redovisning 2012 att uppmärksamma deras engagemang i 

samhället och intresset för ungdomar och deras utbildning, en skillnad är att det nämns 

flera indikatorer som bland annat visar på hur många ungdomar som har deltagit i de 

utbildningsprogram som erbjuds. Informationen handlar mer än i tidigare redovisningar 

om den skadade relationen mellan banker och intressenter på grund av finanskrisen och 

vikten av att vara finansiell stabil, ha goda finanser och en god lönsamhet. Nordea 

förklarar vidare att det i deras roll som en god företagsmedborgare ingår att hålla 

samhällets hjul rullande genom skattebetalningar, inköp av tjänster och varor, samt att 

anställa folk. 

  

2014 
Nordeas roll i samhället får ett ännu större utrymme i deras hållbarhetsredovisning 

2014. Under 2013 genomförde Nordea intensiva dialoger med deras intressenter för att 

få en djupare förståelse kring vad deras intressenter anser är bankens viktigaste roll i 

samhället. De flesta ansåg att bankens huvudsakliga uppgift är att vara en 

finansieringskälla som hjälper människor att nå deras drömmar och ambitioner. Andra 

områden som uppmärksammades var skattebetalning och att motverka finansiella 

brottslighet. I hållbarhetsredovisningen 2014 fortsätter Nordea även att skriva om att 

vara en motståndskraftig bank och att återvinna allmänhetens förtroende. De tydliggör 

att de bygger förtroende genom att erbjuda en ökad transparens och bevara integritet. 
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2016 
Till en början liknar informationen om samhället i hållbarhetsredovisningen 2016 

föregående redovisningarna, om inte något mer omfattande, men sedan tar den ett 

intressant perspektiv. För första gången har Nordea ett mer negativt förhållningssätt i 

redovisningen. Bland annat upplyser de om sitt deltagande i ett projekt som avsåg att 

installera en oljeledning som upptäcktes kränka mänskliga rättigheter och den inhemska 

befolkningen. Nordea förtydligar att de hade genomfört en miljökonsekvensbedömning 

före beslutet att investera i projektet, däremot ansåg de att problemet låg i att de inte 

hade genomfört omfattande dialoger med de drabbade samhällen och alla relevanta 

intressenter. Förmodligen är det på grund av denna incident som Nordea väljer att 

tillägna en stor del av deras hållbarhetsredovisning 2016 till att förklara de initiativ de 

tagit för att öka dialogen mellan den privata sektorn och det civila samhället.  

4.4.3 SEB	

	
2008 
SEB skriver 2008 mycket om hur viktig bankens verksamhet är för samhället i stort och 

att det är viktigt att återställa samhällets förtroende för bankerna efter finanskrisen. De 

informerar även mycket om hur de genom att hjälpa sina kunder att nå sina mål bidrar 

positivt till ekonomiskt välstånd och utveckling. De ger även mycket utrymme till att 

förklara hur de arbetar för att vara en kunskapsgivare som ökar förståelsen för 

ekonomiska frågor inte bara för deras kunder utan också för samhället i stort. Därutöver 

radar de även upp alla engagemang i sociala projekt som de stödjer såsom ungdomars 

utveckling och sponsring av unga tennisspelare.  

  

2010 
SEB fortsätter informera om hur viktigt det är att ha samhällets förtroende samt hur 

bankens verksamhet har en positiv påverkan för samhällets utveckling. Det som är nytt i 
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denna redovisning är att de pratar om vikten av att ha stabila finanser då samhället 

skulle bli hårt drabbat om koncernen skulle gå omkull. SEB tar för första gången även 

upp betydelsen av att ha en sund kreditpolicy där de pratar om återbetalningsförmågan 

och amorteringskulturen i banken som ska hjälpa att minska den höga belåningen i 

Sverige.   

 

2012 
Den information som ges i redovisningen 2012 liknar tidigare år där stort fokus 

fortfarande ligger på deras kreditpolicy, bankens verksamhet, stabila finanser och de 

sociala projekt de finansierar. Det ger något mer utrymme till att lyfta fram deras arbete 

med entreprenörer som de både hjälper att starta och utveckla bolag, SEB menar att det 

är entreprenörerna som skapar tillväxt och jobbtillfällen.  

 

2014 
Den information som finns tillgänglig i redovisningen 2014 liknar tidigare år förutom 

skillnaden att de lyfter fram deras mikrofinansfonder. De tydliggör att dessa fonder 

indirekt leder till att personer och små företag som normalt är undantagna från 

banksystem får tillgång till finansiella tjänster såsom lån, bankkonton med mera.  

  
2016 
Även 2016 så fortsätter samma ämnen att tas upp i redovisningen, dock får ansvarsfull 

kreditgivning ett större utrymme där de lyfter fram hur den markanta ökningen av de 

svenska huspriserna bidragit till att den svenska befolkningen har mer lån än någonsin. I 

och med detta belyser SEB nu återigen vikten av en god amorteringskultur, de har även 

uppdaterat sin hemsida med en interaktiv bolånekalkyl där kunden enkelt och tydligt 

själv kan se konsekvenser av en höjd ränta och olika scenarion kring hur mycket de 

skulle klara av att ha i lån. 
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4.4.4 Swedbank	

	
2008 
I Swedbanks årsredovisning 2008 ges ingen djupgående information om Swedbanks roll 

i samhället. Däremot beskriver Swedbank att det är regeringens och myndigheternas 

ansvar att återskapa ett lugn hos kunder och allmänheten efter finanskrisen. Swedbank 

tydliggör även att det är viktigt med en långsiktig samhällsutveckling för att en 

ekonomiskutveckling ska kunna ske. De menar att en god riskhantering och långsiktiga 

och förtroendefulla kundkontakter kan leda till en långsiktig samhällsutveckling. 

Swedbank förklarar även att det alltid varit viktigt för dem att vara en stark lokal aktör, 

vilket för dem innebär att vara nära kunderna och engagerade i samhället. Swedbank 

bidrar bland annat till samhället genom sponsring och olika event, till exempel är de 

engagerade i organisationen Friends och bidrar med cirka 3 miljoner kronor per år till 

organisationen.  

  

2010 
Informationen om Swedbanks roll i samhället får en större plats i deras årsredovisning 

2010 och de ger en mer djupgående analys av ämnet. De skriver mycket om deras 

lärdomar från finanskrisen där de bland annat betonar betydelsen av att ha kontroll över 

likviditetsrisker för att tillhandahålla en långsiktig och stabil ekonomi. Swedbank menar 

även att arbetslösheten bland ungdomar ökade som en följd av finanskrisen. För att 

minska arbetslösheten bland ungdomar initierade de under året programmet ”Unga 

jobb” som syftar till att ge ungdomar mellan 18 och 24 år chans till praktikplats hos 

dem, under året erbjöd Swedbank 1500 praktikplatser till ungdomar.  

 

Swedbank fortsätter sålunda att beskriva de olika engagemang de är delaktiga i, dock är 

diskussionen kring dessa mer utvecklad. Bland annat nämner de även deras projekt 
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”Änglar över Lettland” som syftar till att samla in gåvor och donationer till barn som 

lider av ärftliga sjukdomar eller som har råkat ut för olyckor så att de får möjlighet till 

vård och rehabilitering. Ytterligare ett program är ”Teach first” som ämnar att höja 

kvaliteten på undervisning i Estland och Lettland. Andra program som de är engagerade 

i är ”Institutet för Privatekonomi” och ”Arena för tillväxt”, där det förstnämnda bidrar 

till att öka allmänhetens kunskap inom privatekonomi och det sistnämnda syftar till att 

stimulera lokalt och regionalt tillväxtarbete. 

  
2012 
Samhällsfrågor får ännu ett ökat utrymme i hållbarhetsredovisningen 2012. Swedbank 

tydliggör noggrant sambandet mellan deras affärsverksamhet och samhället och menar 

att deras kundbas och framgång är beroende av samhällsutvecklingen. Genom att vara 

en stabil bank med en tillräcklig buffert avser de att bidra till en ökad samhällsnytta. 

Enligt Swedbank innebär även att vara en stabil bank att ha en balans mellan in- och 

utlåningar, skuldsättningsgraden och ett lågt risktagande. Swedbank fortsätter även att 

belysa deras engagemang i samhället. År 2011 implementerade de i samarbete med 

Arbetsförmedlingen programmet ”Äntligen jobb” som avser att minska utanförskapet 

genom att erbjuda utlandsfödda med relevant kunskap praktikplatser hos Swedbank.  

 

2014 
I Swedbanks årsredovisning 2014 liknar informationen om samhället föregående år med 

skillnad att de olika samhällsengagemangen inte beskrivs lika noggrant. De belyser det 

skärpta kapitalkravet från EU och tillsynsmyndigheten vilket avser att stärka 

kapitalbuffertar. Swedbank förklarar att de redan har en starkare kapitalbuffert än vad 

lagen föreskriver. De tydliggör även att de utför interna stresstester för att bedöma om 

deras kapitalbuffert är tillräcklig. Vidare belyser de även att de har en betydande roll i 

samhället genom att betala skatt, vilket är en betydelsefull intäkt för samhället.  

 

2016 
I Swedbanks integrerade hållbarhetsredovisning 2016 får samhällsfrågor något mindre 

utrymme än tidigare. Swedbank fortsätter att belysa olika samhällsengagemang som de 

deltagit i under året. Bland annat har de engagerat sig i ett projekt i Lettland som har 

beviljat mer än 900 barnfamiljer bolån. De har även varit delaktiga i lanseringen av 

fonden ”Unga entreprenörer” i Estland som främjar innovation och entreprenörskap 

genom att erbjuda unga entreprenörer chansen att lansera egenutvecklade produkter.  



	

	 58	

4.4.5 Analys	av	informationen	om 	samhället 	
Vi anser att de går att se ett visst diskussionsmönster kring det bankerna väljer att skriva 

om angående samhället. Till en början uppmärksammar alla banker de följder och 

lärdomar som uppstått på grund av finanskrisen och betydelsen av att bland annat 

tillhandahålla finansiell stabilitet, en hög kapitalbuffert och ett lågt risktagande. Dessa 

aspekter omnämns även i senare redovisningar, dock oftast i en mindre omfattning. Den 

utveckling vi ser i diskussionen kring samhället är att olika samhällsengagemang får en 

större uppmärksamhet desto längre fram i tiden. Denna utveckling anser vi går att 

koppla till Carrolls Pyramid of Corporate Social Responsiblity.  

  

Enligt Carroll (1991) består den första nivån av pyramiden av det ekonomiska ansvaret 

och den andra nivån av det lagliga ansvaret. Då bankerna i deras första redovisningar, 

till en följd av finanskrisen, lägger stor vikt på att förklara hur de bidrar till en stabil 

ekonomi genom att bland annat ha ett lågt risktagande och en hög kapitalbuffert anser vi 

att det antyder på att respektive bank minst når upp till den andra nivån i Carrolls 

pyramid. En banks överlevnad hänger även samman med bland annat ett lågt 

risktagande och en god likviditet som skulle kunna representera den första nivån av 

pyramiden, det ekonomiska ansvaret. Precis som Okpara och Idowo (2013) förklarar har 

händelser såsom finanskrisen en påverkan på företags sociala ansvarstagande. Bankerna 

förklarar att en annan följd av finanskrisen var att kunderna tappade förtroendet för 

bankväsendet vilket i sin tur kan betyda att det inte räckte med att enbart tar hänsyn till 

det ekonomiska och lagliga ansvaret, vilket Caroll (1991) även antyder då han förklarar 

att alla fyra nivåer av pyramiden måste uppnås för att ett företag ska anses som legitimt. 

Även Grafström med flera (2015) menar att legitimitet inte kan uppnås genom att enbart 

följa rådande lagar och regler, utan att de normer och värderingar som finns i samhället 

även måste beaktas. Det tyder på att detta var något som bankerna blev mer medvetna 

om efter finanskrisen och därför valde att lägga ett större fokus på att anpassa sig efter 

samhällets normer och förväntningar.  

  

Enligt Carroll (1991) utgör den tredje nivån av pyramiden det etiska ansvaret vilket 

innebär att normer och förväntningar som ej är reglerade i lagen följs. Utifrån Carrolls 

pyramid verkar det som att alla fyra banker eftersträvar att nå upp till den tredje nivån 

efter finanskrisen då bland annat Nordea (2008) belyser att de bedriver deras 

verksamhet utifrån socialt ansvarsfulla villkor, vilket inte är fullt ut reglerad i lagen men 
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som ändå förväntas av deras intressenter. Det förändrade handlingsmönster går också att 

koppla till den institutionella teorin som belyser hur organisationers beslut följer det 

som förväntas och påverkas av sin omgivning (Zetterquist, 2009).  

  

Den utveckling som sker i diskussionen om samhället går till viss del att koppla till den 

fjärde nivån av Carrolls pyramid som representerar det filantropiska ansvaret. 

Diskussionen kring bankernas samhällsengagemang blir mer djupgående med tiden, 

förutom Swedbank som redan 2008 tydligt beskriver diverse samhällsaktiviteter som de 

engagerar sig i. Det filantropiska ansvaret innebär att bidra till samhället genom att delta 

i olika aktiviteter som leder till en ökad samhällsnytta (Carroll, 1991). Alla banker är 

framförallt måna om att framhäva deras engagemang till ungdomar, Swedbank (2010) 

initierade programmet “Unga jobb”, SEB (2008) var med och stödde “Junior 

Achievement Fund”, Nordea (2010) bidrog till “Ungdomar i fokus” och Handelsbanken 

(2010) initierade “Ung privatekonomi”. 

  

Vi anser dock att det går att diskutera om ovannämnda engagemang räknas som 

filantropi. Å ena sidan bidrar dessa engagemang till en ökad samhällsnytta eftersom 

flera jobb skapas och ungdomars kompetens inom privatekonomi ökar. Å andra sidan 

skapar det också ekonomiska fördelar för bankerna eftersom flera ungdomar med en 

hög kompetens anställs. Ytterligare ett annat exempel där vi anser att det råder tvekan 

om det går att räkna som filantropi eller inte är programmet “Äntligen Jobb” som 

Swedbank initierade tillsammans med Arbetsförmedlingen år 2011 (Swedbank, 2012). I 

och med detta program erbjuds utlandsfödda med relevant kompetens praktikplatser hos 

Swedbank vilket minskar utanförskapen och arbetslösheten i samhället. Genom en 

minskad arbetslöshet skapas en ökad samhällsnytta, dock innebär programmet även 

ekonomiska fördelar för Swedbank. Swedbank får i princip gratis arbetskraft med den 

kompetens de efterfrågar, således anser vi att det även går att ifrågasätta om detta 

verkligen är filantropi. Initiativet “Änglar över Lettland” som togs av Swedbank 2010 

vars syfte var att samla in bidrag och gåvor till bland annat barn med ärftliga sjukdomar 

tycker vi är ett tydligare exempel på filantropi. Genom detta initiativ anser vi att 

Swedbank bidrar till en ökad samhällsnytta utan att skapa ekonomiska fördelar för sig 

själva.  
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En anledning till att bankerna eftersträva att nå det filantropiska ansvaret tror vi delvis 

beror på den uppmärksamhet bankernas vinster har fått i media. Olika sociala medier 

har under en längre tid gått ut med att bankerna gör väldigt höga vinster vilket har 

upprört många. Vi anser att detta kan ha bidragit till att bankerna nästintill känner sig 

tvingade att bidra mer till samhället för att folket ska få en mer positiv inställning till 

bankernas höga vinster. Denna åsikt går även att koppla till intressentteori där olika 

medier skulle kunna ses som sekundära intressenter som i detta fall sprider en negativ 

bild av bankerna. Därför är det möjligt att bankerna anpassar sig till mediernas 

förväntningar och krav för att på så sätt legitimera deras verksamhet.  

  

Slutligen anser vi att det går att antyda en viss logik gällande diskussionen kring 

samhället eftersom de belyser samma saker såsom olika samhällsengagemang, 

betydelsen av att vara en finansiell stabil bank med lågt risktagande och hög 

kapitalbuffert. Denna logik som vi ser går att koppla till Thorntons och Ocasios (2008) 

definition av begreppet branschlogik som innebär att aktörer inom samma bransch 

agerar efter de normer och värderingar som råder i samhället där de är verksamma. En 

annan förklaring till att bankernas diskussion kring samhället tar samma utgångspunkt 

kan ges av begreppet isomorfism som förklarar hur harmonisering kan uppstå mellan 

olika organisationer i samma organisationsfält (Dimaggio och Powell, 1983). Det finns 

tre olika typer av fenomenet isomorfism där vi anser att den påtvingande isomorfism 

kan användas för att förklara den harmonisering som finns mellan bankerna. Enligt 

Dimaggio och Powell innebär påtvingade isomorfism att en väldigt stark organisation 

kräver att en svagare organisation anpassar sig till deras krav, oftast genom nya 

lagstiftningar. Det finns en rad regler och lagar som alla banker ska efterleva. Efter 

finanskrisen etablerade EU och tillsynsmyndigheten skärpta kapitalkrav för att stärka 

kapitalbuffertar (Swedbank, 2014) vilket vi tolkar som påtvingad isomorfism eftersom 

alla banker måste anpassa sig därefter, därför faller det oss inte märkvärdigt att alla 

banker väljer att diskutera kring starkare kapitalbuffertar. Således kan det gemensamma 

diskussionsmönstret även förklaras av att bankerna ställs inför samma regler och krav.  
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5 Slutsats,	kunskapsbidrag	och	förslag	till	
vidare	forskning	

Detta kapitel inleds med de slutsatser vi kommit fram till i relation till vårt syfte och 
forskningsfråga. Kapitlet går sedan vidare med studiens kunskapsbidrag för att avsluta 
med förslag på vidare forskning.  

5.1 Slutsats	
Vår analys visar att en stor del av utvecklingen gällande hållbarhetsarbetet hos bankerna 

följer ett gemensamt mönster. Redan 2008 går det att se likheter i bankernas 

hållbarhetsredovisningar, i både hur de ser på och arbetar med hållbarhet. Detta 

tydliggörs framförallt i informationen om miljöarbetet. Mellan år 2008 och 2012 

bankerna mycket om den direkta påverkan som bland annat uppstår genom 

elanvändning, pappersanvändning och affärsresor. Runt år 2012 får den direkta 

påverkan ett mindre utrymme och i stället informerar bankerna mer om den indirekta 

påverkan vid bland annat kreditgivning och investering. Vi anser att denna utveckling 

beror på att värderingar och normer i samhället förändrades med tiden där bland annat 

intressenterna blev mer miljömedvetna. För att bevara legitimitet blev bankerna således 

tvungna att anpassa sig efter dessa förändringar. Det går även att se en utveckling av 

informationen som ges om samhället. Genomgående ges det mycket utrymme till hur 

bankerna arbetar för att säkerställa finansiell stabilitet, vilket de bland annat 

åstadkommer genom en hög kapitalbuffert och ett lågt risktagande. Efter 2012 ger 

samtliga banker däremot mer information om olika samhällsengagemang som de är 

engagerade i. Vi anser att denna utveckling beror på att bankerna vill nå ett högre 

ansvarstagande då de inte kan uppnå legitimitet genom att enbart ta hänsyn till lagliga 

och ekonomiska faktorer. En annan förklaring kan vara att de vill öka sina anseenden 

genom att belysa olika samhällsengagemang.  

  

Även när det kommer till informationen om anställda går det att se en viss utveckling. 

Bankerna upplyser genomgående om de förmåner som gör dem till en attraktiv 

arbetsgivare, vilket vi anser beror på att de ingår i samma organisationsfält och 

konkurrerar om samma arbetskraft. Således blir det viktigt för respektive bank att belysa 

fördelarna med att jobba just hos dem, för attrahera arbetssökande. Jämställdhetsfrågor 

och mångfaldsarbete får ett större utrymme mellan 2012 och 2016 vilket vi anser beror 
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på att arbetssökande och anställda efterfrågar en jämställd och mångfaldig arbetsplats. 

För att bankernas verksamhet ska uppfattas som legitim måste de belysa dessa aspekter.  

  

Det går även att se en utveckling av informationen om etik. Redan i de första 

hållbarhetsredovisningarna 2008 och 2010 uppmärksammar alla banker betydelsen av 

att ha allmänhetens förtroende, vilket de menar kan uppnås genom att hålla en hög etisk 

standard och följa rådande regler och normer. Även den indirekta påverkan vid 

investeringar och kreditgivning omnämns i början men får alltmer utrymme i senare 

redovisningar. Framförallt ger bankerna ett större utrymme till hur de minskar den 

indirekta påverkan vid investeringar genom att föra regelbundna dialoger och göra 

fältbesök hos företagen de investerar i. En anledningen till att bankerna ge deras 

indirekta påverkan ett större utrymme med tiden kan bero på att det vill nå en högre nivå 

av ansvarstagande.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att det förekommer gemensamma diskussions- och 

handlingsmönster om hållbarhetsarbetet inom de fyra svenska storbankerna. Det går 

även tydligt att se hur dessa mönster har utvecklats genom åren för att anpassa sig efter 

förändrade normer, regler och värderingar i samhället. Således anser vi att det finns en 

hållbarhetslogik inom de svenska storbankerna, vilket bland annat kan förklaras av att 

de ingår i samma organisationsfält. Då de alla verkar på samma marknad, erbjuder 

liknande produkter/tjänster, har liknande intressenter och följer samma lagstiftningar 

blir det tydligt att krafterna i fältet har format bankernas hållbarhetsarbete. Något som 

starkt bidragit till att logiken utvecklats med åren är den påtvingande isomorfismen i 

fältet där bankerna har blivit tvungna att anpassa sig efter skärpta regelkrav bland annat 

kapitalkrav. Påtvingad isomorfism kan därför anses ha påverkat bankerna till att ta 

hänsyn och belysa om dessa faktorer. 

5.2 Kunskapsbidrag	
I och med denna uppsats har vi fått en ökad förståelse för hur olika faktorer såsom 

intressenter, lagar, legitimitet med mera påverkar vad som omnämns i 

hållbarhetsredovisningar och hur de utvecklas. Vi uppmuntrar andra som är intresserade 

av hållbarhet och vilka faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningar att ta del av 

denna uppsats. Det kan även vara intressant för de banker som uppsatsen behandlar att 

ta del av denna uppsats. På så sätt skulle bankpersonalen kunna bilda sig en uppfattning 
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om hur deras redovisningar tolkas av deras läsare och i fall denna tolkning stämmer 

överens med den bild de vill ge ut. Denna uppsats förklarar som sagt även olika faktorer 

som påverkar hållbarhetsredovisningar och det kan hända att bankpersonalen inte är 

fullt medvetna om alla dessa faktorer. Således kan det även vara intressant för dem att 

läsa uppsatsen för att få en bättre koll på olika faktorer som bör tas hänsyn till vid 

uppförandet av en hållbarhetsredovisning.  

 

Medan tidigare forskning vi hittat om hållbarhetslogik inom en viss bransch handlat om 

energibolag, vilka tenderar ha en stor direkt påverkan på miljön i dess dagliga 

verksamhet, ger denna studie insikt i företag inom en bransch utan ett lika tydligt 

problem. Som vi tidigare gått in på i metoden är studiens urval ej tillräckligt stort för att 

dra en generell slutsats kring hållbarhetslogik inom hela den svenska bankbranschen 

men resultatet av studien kan användas som material för framtida forskning inom 

ämnet.  

5.3 Förslag	till	vidare	forskning	
Då denna studie inte har med hela spektrumet av de svenska bankerna utan enbart 

storbankerna skulle det vara intressant med en liknande studie som även behandlar 

mindre banker. Vid en undersökning som även innefattar mindre banker skulle en 

hållbarhetslogik i hela branschen kunna identifieras eller visa sig att de mindre bankerna 

inte alls arbetar på samma sätt med dessa frågor utan ser annorlunda på 

hållbarhetsarbete. Det hade även varit intressant om det går att identifiera en 

hållbarhetslogik mellan svenska banker och banker i andra länder och om logiken i såna 

fall liknar den inom de svenska bankerna. 

 

En utveckling av denna studie skulle kunna vara att intervjua personer som jobbar med 

hållbarhet inom bankerna för att se om det existerar skillnader mellan studiens 

identifierade hållbarhetslogik och synen på hållbarhetsarbetet inom de olika bankerna. 

Intervjuer kan också leda till en mer heltäckande bild av hållbarhetsarbetet inom 

respektive bank.  
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