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Bakgrund: I dagens samhälle ökar medvetenheten om vår omgivning mer och mer. Miljö, 

samhälls- och etiska frågor blir allt viktigare att ta hänsyn till, både för privatpersoner och för 

företag. Banksektorn har länge legat på efterkälken när det kommer till 

hållbarhetsredovisning. Dock blir bankernas intressenter mer och mer medvetna om 

hållbarhetsfrågor och för att vara konkurrenskraftiga har bankerna därför börjat engagera sig i 

detta. Dock kostar engagemanget både tid och pengar för bankerna så därför gäller det att 

mervärdet av hållbarhetsarbetet är större än de resurser som läggs ner.   

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför endast vissa banker väljer att 

hållbarhetsredovisa enligt GRI, samt varför de banker som redovisar enligt GRI väljer att 

stanna på en B- eller C-nivå. Syftet är även att utreda varför de undersökta bankerna anser att 

granskning av revisor är nödvändigt eller inte samt på vilket sätt bankerna anser att mervärde 

skapas genom arbete med hållbarhet. 

 

Metod: För att kunna förklara och belysa syftet med hållbarhetsredovisningen genomför vi en 

explorativ undersökning där vi använder oss av den kvalitativa metoden, dock med vissa 

inslag av kvantitativ metod. Denna metod ämnar skapa djupare förståelse och insyn i vilka 

faktorer som drivit hållbarhetsredovisningens utveckling. Uppsatsens syfte kommer besvaras 

av en genomgång av utvalda företags hållbarhetsredovisningar och med hjälp av intervjuer. 



 

 

 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen innefattar Carrolls pyramid av CSR, 

Carrolls trefaldiga modell, Intressentteorin, Legitimitetsteorin och Institutionell teori. 

 

Empiri: Det empiriska materialet består dels av granskning av hållbarhetsredovisningar 

upprättade av sex olika företag som bedriver bankverksamhet, Nordnet, Swedbank, 

Länsförsäkringar Uppsala, Handelsbanken, Danske bank och SEB, dels av intervjuer med 

personer från dessa företag som arbetar med hållbarhetsfrågor. 

 

Resultat och slutsatser: Engagemang inom hållbarhet ses idag som otroligt viktigt för att 

lyckas uppnå en konkurrenskraftig verksamhet. Eftersom bankerna hela tiden strävar efter att 

uppfylla intressenternas förväntningar innebär det att hållbarhetsarbetet har blivit en viktig del 

för att vara samhälleligt legitima. Redovisning enligt GRI ses av bankerna öka legitimiteten, 

dock upplevs inget krav på ökad nivå från intressenternas sida i dagsläget. På samma sätt 

menar bankerna att extern granskning av revisor inte ses som nödvändig. Dock tyder studiens 

resultat på att bankerna sannolikt skulle erhålla mervärde genom att ta hjälp av en extern part 

på den nivå de ligger på i dag istället för att vänta tills de kommit upp i en högre nivå. 

Bankernas upplevda mervärde kan här ses som den grad av legitimitet som uppnås. Genom att 

uppfylla intressenternas förväntningar och därmed skapa mervärde för dem kan bankerna 

långsiktigt erhålla ekonomiskt mervärde.  



 

 

Abstract 

Title:  Banks' view on sustainability reporting - A survey of Swedish banks' involvement and 

the perceived added value. 

 

Seminar date: Wednesday 8
th
 of June.  

 

Course: Master Thesis in Business Administration, 30 ECTS  

 

Authors: Lisa Boström and Jennie Javalds 

 

Advisor: Hans Sjögren 

 

Keywords: Sustainability report, Global Reporting Initiative, Corporate Social 

Responsibility. 

 

Background: In today’s society, the knowledge of our environment is increasing. 

Environmental, social and ethical issues are important to take into account, both for 

individuals and businesses. The banking sector has traditionally lagged behind when it comes 

to sustainability. Today, banks are becoming more interested and more aware of sustainability 

issues and in order to be competitive, banks have begun to engage in this. However, 

engagement in sustainability means investments in both time and money for the banks; 

therefore they need to have a belief that the invested resources brings added value for them. 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate why only some banks' choose to work 

with sustainability reporting in compliance with GRI, and why the banks' that have submitted 

GRI choose to stay at a B or C level. It also aims to investigate why some banks' believe that 

an external audit is necessary and how the banks' perceive that added value is created within 

engagement with sustainability.  

 

Methodology: In order to explain and illustrate the purpose of sustainability reporting, we 

perform an explorative study where we use the qualitative method, but with some elements of 

quantative methodology. This choice will create a deeper understanding and insight into the 



 

 

factors which have driven the development of sustainability reports. Purpose of this essay will 

be answered by a survey of selected corporate sustainability reports and through interviews. 

 

Theoretical perspectives: The theoretical framework includes Carrolls pyramide of corporate 

social responsibility, Carrolls three-dimensional conceptual model of corporate performance, 

Stakeholder Theory, Legitimacy Theory and Institutional Theory. 

 

Empirical foundation: The empirical material consists of the review of sustainability reports 

by six companies engaged in banking, Nordnet, Swedbank, Lansforsakringar Uppsala, 

Handelsbanken, Danske Bank and SEB. It also consists of interviews with people from these 

companies that work with sustainability issues. 

 

Conclusions: Involvement in sustainability issues is seen as extremely important to be able to 

reach competitiveness in the market. Since banks' are constantly striving to meet stakeholder 

expectations, sustainability work is almost seen as a must in order to be socially legitimate. 

Reporting by GRI is seen by the banks' to increase legitimacy; however, they have not 

experienced any demands for increased levels of GRI from stakeholders in the current 

situation. Similarly, the banks' mean that external review by auditors is not seen as necessary 

today but probably in the future. Conclusions drawn from this report is that the banks would 

probably earn economic value by using an external audit in a lower level of GRI instead of 

waiting until they have reached a higher level. The banks' perceived value can be seen as the 

degree of legitimacy that is obtained. By meeting stakeholder expectations, thereby creating 

value for them, the banks' may obtain long-term economic value.  

 

  



 

 

Förord 

 

Hållbarhet och CSR är begrepp som blir allt viktigare att ta hänsyn till för företag. Genom att 

engagera sig i sociala, miljömässiga och etiska frågor kan företag göra stor nytta för vår 

planet. Den här rapporten har gett oss stor insikt i vikten av hållbarhetsarbete och på vilket 

sätt svenska banker arbetar med det idag. Studien har således varit mycket givande för oss och 

vi hoppas att den även kommer bidra med kunskap till andra. 

 

Vi vill framföra vårt varma tack till vår handledare Hans Sjögren som gett oss värdefulla råd 

och guidning i vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till våra informanter från de 

representerade bankerna. Utan er hade vår studie inte kunnat genomföras på det sätt som vi 

önskade. Slutligen vill vi tacka våra opponenter som bidragit med relevanta råd och 

synpunkter och därmed hjälp oss att förbättra rapporten.  

 

 

Linköping, 30 maj 2011 

 

 

Lisa Boström     Jennie Javalds 

  



 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................1 

1.2 Problembeskrivning ......................................................................................................5 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................7 

1.4 Syfte .............................................................................................................................7 

1.5 Målgrupp ......................................................................................................................7 

1.6 Avgränsningar ..............................................................................................................7 

 

1. Metod .............................................................................................................................9 

2.1 Vetenskaplig ansats .......................................................................................................9 

2.2 Deduktion, induktion och abduktion ........................................................................... 10 

2.3 Metodologisk analysmodell ........................................................................................ 12 

2.4 Strategiskt urval .......................................................................................................... 13 

2.5 Datainsamling ........................................................................................................ 14 

2.5.1 Sekundärdata ................................................................................................... 14 

2.5.2 Primärdata ....................................................................................................... 15 

2.6 Studiens tillförlitlighet ................................................................................................ 17 

 

2. Förförståelse ................................................................................................................. 19 

3.1 Corporate Social Responsibility, (CSR) ...................................................................... 19 

3.2 Global Reporting Initiative, (GRI) .............................................................................. 20 

3.2.1 GRI:s tillämpningsnivåer...................................................................................... 23 

3.3 Revisorns roll.............................................................................................................. 25 

3.4 ISO miljöstandard och Global Compact ...................................................................... 25 

3.5 Den pågående debatten om CSR och GRI ................................................................... 26 

 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................... 29 

4.1 Carrolls pyramid av CSR ............................................................................................ 29 

4.2 Carrolls trefaldiga modell............................................................................................ 31 

4.3 Legitimitetsteorin ........................................................................................................ 32 

4.4 Intressentteorin ........................................................................................................... 34 

4.5 Institutionell teori........................................................................................................ 36 

4.6 Teoridiskussion ........................................................................................................... 37 

 

4. Empiri .......................................................................................................................... 39 

5.1 Nordnet ....................................................................................................................... 39 



 

 

5.2 Swedbank ................................................................................................................... 43 

5.3 Länsförsäkringar Uppsala ........................................................................................... 46 

5.4 Danske Bank ............................................................................................................... 50 

5.5 Handelsbanken............................................................................................................ 54 

5.6 SEB ............................................................................................................................ 58 

5.7 PwC ............................................................................................................................ 62 

5.8 Sammanställning av mervärdeskapande ...................................................................... 64 

 

6. Analys .......................................................................................................................... 67 

6.1 Inledning .................................................................................................................... 67 

6.2 Institutionell teori........................................................................................................ 69 

6.3 Intressentteorin ........................................................................................................... 71 

6.4 Legitimitetsteorin ........................................................................................................ 72 

6.4.1. Redovisning enligt GRI ....................................................................................... 73 

6.4.2. Granskning av extern part ................................................................................... 73 

6.5 Carrolls pyramid ......................................................................................................... 76 

6.6 GRI:s nivåer ............................................................................................................... 77 

6.7 Mervärdet ................................................................................................................... 78 

 

7. Slutsatser ...................................................................................................................... 83 

7.1 Forskningsfrågor besvaras........................................................................................... 84 

7.2 Rekommendationer ..................................................................................................... 87 

7.3 Förslag till vidare forskning ........................................................................................ 87 

 

Referenslista ......................................................................................................................... 89 

Bilaga 1- Definitionslista ...................................................................................................... 95 

Bilaga 2 - Intervjuguide ........................................................................................................ 98 

Bilaga 3 - Intervjuguide ...................................................................................................... 100 

Bilaga 4 - Intervjuguide PwC.............................................................................................. 102 

 

  



 

 

 



1 

 

 

Inledning  

 

I denna del introduceras ämnet hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility (CSR) 

samt bakgrunden till hållbarhetsredovisning genom Global Reporting Initiative (GRI). 

Därefter följer en problembeskrivning där vi lägger fokus på bankvärlden och vilken syn de 

har på hållbarhetsredovisning, för att sedan knyta ihop säcken genom en tydlig 

problemformulering samt precisering av syftet med rapporten. Avslutningsvis nämns 

uppsatsens målgrupp och de avgränsningar som gjorts. Vid oklarheter finns en 

definitionslista till förfogande, se Bilaga 1.  

 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ökar medvetenheten om vår omgivning mer och mer. Miljö, samhälls- och 

etiska frågor blir allt viktigare att ta hänsyn till, både för privatpersoner och för företag. För 

att kunna bevara en hållbar planet måste alla tar sitt ansvar. Genom att upprätta en 

hållbarhetsredovisning kan företag visa på vilket sätt de engagerar sig och vilket ansvar de är 

villiga att ta. Företagens redovisning och transparens av hållbarhetsfrågor har därför idag 

snarare blivit en norm istället för enbart en förväntning från samhällets sida.
1
       

 

Den första internationella rapporten som skrevs inom ämnet hållbar utveckling var 

Brundtlandrapporten år 1987 som skapades på uppdrag av Förenta Nationerna (FN). 

Rapportens syfte var att utarbeta förslag till långsiktiga miljöstrategier för att upprätthålla en 

hållbar utveckling. Det var även Brundtlandskommissionen som var först med att definiera 

begreppet hållbar utveckling så som: “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet 

introducerades dock redan i början av 70-talet, men associeras ofta med den Rio-konferens 

som FN höll 1992 där Agenda 21 antogs.
2
 Agenda 21 är FN:s globala handlingsprogram för 

en hållbar utveckling som preciserar hur arbetet mot fattigdom ska ske samt hur hoten mot 

miljön kan undanröjas.
3
 FN:s arbete lade grunden för att många ideella organisationer 

                                                
1 KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008. 
2Rapport om Hållbar utveckling i flera dimensioner, www.samverkansforum.se. 
3Agenda 21 och Riokonferensen, www.regeringen.se. 
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bildades, så småningom även Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) som har haft en stor inverkan på hur företag arbetar med hållbar utveckling.
4
  

 

Med hållbar utveckling som grund har Corporate Social Responsibility (CSR) fått allt större 

betydelse inom både bankverksamhet och andra marknader. Kunder kräver idag i allt större 

utsträckning att företag tar hänsyn till etiska, sociala och miljömässiga aspekter i sina 

verksamheter och företag över hela världen har börjat inse betydelsen av detta. Genom att öka 

sitt engagemang i mänskliga rättigheter, sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande och att 

främja hållbar utveckling genom sina produkter, processer och relationer kan mervärde skapas 

både från ett samhälls- och ett företagsperspektiv.
5
  

 

Definitionen av mervärde enligt marxistisk teori är; ”Det överskott som uppstår i den 

kapitalistiska produktionsprocessen genom att arbetarna producerar ett värde som är högre än 

det värde kapitalisten betalar för användningen av deras arbetskraft.”
6
 Vi har valt att 

sammanfatta detta med att mervärde uppkommer när det värde som skapas är värt mer än den 

arbetsbörda som läggs ned. Det kan bestå av en ekonomisk vinst eller mer svårdefinierade 

företeelser som till exempel stärkande av ett varumärke. Hållbarhetsredovisning kan till 

exempel bidra till att skapa mervärde för företaget genom en bättre kommunikation till 

företagets intressenter, vilket i sin tur kan generera nöjdare kunder och därmed ett bättre rykte 

samt starkare varumärke. I den här rapporten används Freeman och Reeds definition av 

intressenter: ”En identifierad grupp eller person som kan påverka förverkligandet av en 

organisations mål, eller påverkas av genomförandet av en organisations mål”
7
. Detta 

inkluderar kunder, anställda, samarbetspartners, media, finansmarknader, aktieägare, lokala 

samhällen, politiskt ansvariga, myndigheter samt professionella aktörer som exempelvis 

Global Compact.
8
 

 

Den ökade medvetenheten för etiska, sociala och miljömässiga frågor i samhället har skapat 

en ny sorts redovisning som handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot företagets 

intressenter för vad företaget har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.
9
 Enligt 

Sverigerapporten, vilken sammanfattar var hållbarhetsredovisning står i Sverige år 2007/2008 

                                                
4 Global reporting initiative, www.ceres.org. 
5 Vad är GRI? www.globalreporting.org. 
6 Mervärde www.ne.se. 
7 Egen översättning, hämtad från Freeman, E. R. & Reed, D. (1983), s. 91. 
8 Freeman, E. R. & Reed, D. (1983) s. 91.  
9 Vad är GRI? www.globalreporting.org. 
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skriven av revisionsbolaget PwC, är de sektorer som ligger i framkant inom området och som 

har arbetat med detta längst främst skogs-, verkstads- och transportindustrin. Banksektorn 

ligger istället på efterkälken med hållbarhetsredovisning i jämförelse med andra branscher. 

Dock visar Sverigerapporten på att fokus på den icke finansiella redovisningen ökar även 

inom banksektorn.
10

 

 

På grund av det ökade trycket på företag att upprätta hållbarhetsredovisning har flera 

organisationer försökt skapa internationellt accepterade standarder. De som har lyckats bäst 

med detta är organisationen CERES som under 1997 startade sitt arbete med Global 

Reporting Initiative (GRI) med syfte att ta fram enhetliga riktlinjer för hur ett företag ska 

upprätta hållbarhetsredovisning med hög kvalitet.
11

 GRI är en nätverksbaserad organisation 

som har skapat världens mest använda ramverk för hållbarhetsredovisning.
12

  

 

När företag redovisar enligt GRI så skall den som upprättar redovisningen ange vilken av 

GRI:s tillämpningsnivåer som används. GRI:s tillämpningsnivåsystem har tre nivåer, C, B 

och A-nivå där A-nivån är den högsta och C-nivån den lägsta. Nivåerna visar alltså till vilken 

grad företaget valt att tillämpa GRI:s ramverk för redovisningen. Till varje nivå kan dessutom 

ett plus (+) läggas till vilket innebär att redovisningen har blivit styrkt av en utomstående part, 

till exempel GRI själva eller en extern revisor. Varje nivå bestäms enligt vissa bestämda 

kriterier från GRI och företagen som upprättar redovisningen anger själva vilken nivå de valt 

att lägga sig på.
13

 

 

Den 1 januari 2008 tog Sverige steget till att införa en ny lag vilken innebär att alla statligt 

ägda bolag ska upprätta hållbarhetsredovisning på minst nivå C i enlighet med GRI:s riktlinjer 

genom den senaste versionen av ramverket vid namn G3.
14

 Företagen måste även låta 

rapporten granskas och godkännas av en utomstående part.
15

 Dock är det fortfarande frivilligt 

för icke statliga bolag. Det är alltså upp till varje enskilt företag att bestämma huruvida de vill 

hållbarhetsredovisa eller inte samt på vilket sätt och hur pass mycket de vill engagera sig i 

CSR.
16

 Näringsminister Maud Olofsson menar dock att alla företag har ett ansvar när det 

                                                
10Sverigerapporten, www.PwC.com. 
11 Brankert, G.G. (2004), s. 92. 
12 Reporting Framework Overview, www.Globalreporting.org. 
13GRI:s tillämpningsnivåer, www.globalreporting.org. 
14Global reporting initiative, www.sweden.gov.se. 
15 Statligt ägda företag ska vara föredömen, www.sweden.gov.se. 
16 Regeringskansliets riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, www.regeringen.se. 
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gäller etik, miljö, mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet. De statliga företagen vill 

hon därmed kunna fungera som föredömen för andra bolag inom hållbarhetsområdet.
17

  

Bankvärlden 

Bankerna innehar idag en mycket viktig roll i samhället. Deras arbete är högst väsentligt för 

Sveriges ekonomiska välfärd och för samhällets grundläggande infrastruktur. Bankernas 

arbete handlar till största del om inlåning och utlåning av monetära medel. De förmedlar 

pengaflöden från sparare till låntagare på ett sätt som stimulerar ekonomisk tillväxt. De 

erbjuder även privatpersoner och företag möjligheten att minska, sprida samt omfördela sina 

risker. Bankernas verksamhet är en nödvändighet för att både företag och privata hushåll ska 

kunna ta betalt och få betala, spara, låna och investera samt hantera risker och kunna försäkra 

sig.
18

  

 

Enligt Svenska Bankföreningen är finansbranschen en av Sveriges mest betydelsefulla 

tillväxtbranscher som sysselsätter över 140 000 personer samt svarar för cirka fyra procent av 

landets BNP. Bankernas inflytande över samhället är alltså både mycket stort och viktigt. 

Utan de effektiva och pålitliga system som bankerna idag erbjuder skulle välståndet i landet 

inte vara lika stort.
19

 Stort inflytande medför större ansvar och genom engagemang inom 

hållbarhetsfrågor har bankerna chans att göra gott och påverka samhället till det bättre.
20

  

 

Idag har många av bankernas intressenter önskemål om ökad transparens och mer tillgänglig 

information. Medvetenhet om miljö och samhällsansvar ökar och både kunder och anställda 

söker sig till företag som de kan identifiera sig med när det kommer till värderingar om 

samhället, miljön och ekonomi. Det här ställer krav på bankerna att aktivt engagera sig i 

hållbarhetsfrågor.
21

 Bankerna kan genom sin roll i samhället engagera sig på många olika sätt 

inom hållbarhet, vilket är någonting som många banker även gör idag. Engagemanget kan 

exempelvis bestå av bankens miljöpåverkan genom den egna verksamheten eller genom vilka 

miljöaspekter som banken beaktar i sin kreditgivning. Socialt ansvarstagande från bankens 

sida kan bestå av exempelvis villkor för de anställda, engagemang i samhället eller 

erbjudandet av miljöinriktade fonder och miljölån. Etiska frågor är också ett område som 

                                                
17 Maud Olofsson talar hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag, www.regeringen.se. 
18 Svenska Bankföreningens rapport Banker i Sverige 2010, www.swedishbankers.se. 
19 Ibid. 
20 SEB hållbarhetsrapport 2009, s. 6. 
21 Ibid. Förord samt s. 5. 

http://www.swedishbankers.se/


5 

 

härrör hållbarhetsaspekter och kan i det här fallet innebära policys rörande penningtvätt och 

mutor etc.
22

  

 

Med hjälp av hållbarhetsredovisning kan ett starkare varumärke skapas. Enligt en 

undersökning som revisionsbolaget KPMG nyligen har genomfört påvisas det att 75 procent 

av de som läser en hållbarhetsrapport från ett företag erhåller en mer positiv bild av företaget 

än man hade innan.
23

 Att arbeta med hållbarhetsfrågor kan alltså ge många fördelar för 

företaget om man lyckas att kommunicera detta på ett bra sätt både externt och internt. 

Epstein (2008) talar bland annat om att intern kommunikation till medarbetare är minst lika 

viktig som extern kommunikation för att lyckas med hållbarhetsredovisningen. Det externa 

arbetet kan skapa en bättre kommunikation med företagets utomstående intressenter, vilket i 

sin tur kan påverka intressenternas vilja till att göra affärer med företaget i positiv riktning och 

genom det skapa mervärde för företaget. Till exempel kan företaget belönas genom att kunder 

blir mer lojala och stannar kvar längre då de vet att företaget arbetar med hållbarhet. Det kan 

även ha positiv inverkan på potentiella investerare om de värdesätter att företaget bidrar till 

hållbar utveckling. När företaget underhåller relationen med alla viktiga intressenter ger det 

företaget den legitimitet som behövs för att kunna bedriva en lönsam verksamhet.
24

 

 

1.2 Problembeskrivning 

Idag kan det skilja sig mycket från företag till företag hur de väljer att bedriva sin verksamhet 

och arbeta med CSR frågor. Överlag innefattar engagemang inom CSR aktivt arbete med 

miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor.
25

 Eftersom alla företag själva får välja hur de 

ska engagera sig kan både arbetet och redovisningen av CSR skilja sig mycket åt mellan olika 

företag. Genom bildandet av GRI och dess standarder har företag fått regler och 

rekommendationer att luta sig mot när de väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning.
26

 

Eftersom det idag är frivilligt för icke statliga bolag att hållbarhetsredovisa är det upp till varje 

enskilt företag att besluta sig om vilket mervärde det kan bidra med till deras verksamhet och 

huruvida det är värt att arbeta med det.
27

 Engagemang inom hållbarhet samt upprättandet av 

en tillförlitlig hållbarhetsrapport innebär stora investeringar av resurser, både när det gäller tid 

                                                
22 Svenska Bankföreningen, www.swedishbankers.se. 
23Hållbarhetsredovisning stärker varumärket, www.kpmg.se. 
24

 Epstein, Marc J. (2008) s. 54. 
25 Vad är CSR, www.csrguiden.se. 
26 Vad är GRI? www.globalreporting.org. 
27 Regeringskansliets riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, www.regeringen.se. 

http://www.swedishbankers.se/
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och pengar.
28

 De som har valt att arbeta aktivt med CSR måste vara övertygade om att det 

skapas ett relevant mervärde för dem, det vill säga ett värde som överstiger den arbetsbörda 

som lagts ner.
29

    

 

De företag som väljer att redovisa enligt GRI måste även välja vilken nivå de strävar efter att 

uppnå av de tre valmöjligheterna, C, B eller A, samt bestämma sig för om 

hållbarhetsrapporten ska granskas av en oberoende part som en revisor för att då erhålla ett 

“plus i kanten” och vara än mer tillförlitligt. En högre nivå av GRI kräver en högre 

arbetsinsats, vilket är en avvägning som är upp till varje företag att göra.
30

 Det kan vara svårt 

för organisationer att se vilket mervärde hållbarhetsredovisning kan skapa för dem och därför 

är det intressant att undersöka varför företag just väljer en viss nivå och varför de väljer att bli 

granskade eller inte av en oberoende part.
31

  

 

Eftersom banksektorn ligger på efterkälken med redovisning av hållbarhet i jämförelse med 

andra branscher
32

 anser vi att det är intressant att undersöka just bankernas syn på hållbarhet. 

De banker som vi har undersökt engagerar sig alla i någon form av hållbarhet. Dock ser 

redovisningen inte ut på samma sätt i bankerna och det är inte alla som redovisar enligt GRI:s 

ramverk G3. De banker som redovisar enligt GRI har valt att stanna på B- eller C-nivå, vilket 

innebär att det inte är någon av bankerna som satsat på den högsta av hållbarhetsnivåerna, 

nivå A. Vi anser därför att det är relevant att undersöka om det finns något samband mellan 

ökat mervärde och en högre grad av GRI. Kan avstannandet på en B- eller C-nivå bero på att 

mervärdesskapandet har en avtagande effekt desto högre nivå man eftersträvar? 

 

  

                                                
28 Westman, A. Hållbarhetsansvarig, Investor relation manager, Nordnet. Telefonintervju 2011-02-28.  
29 Mervärde www.ne.se. 
30 GRI:s tillämpningsnivåer, www.globalreporting.org. 
31 Dahlbäck, S. Hållbarhetschef, Swedbank. Telefonintervju 2011-03-02. 
32 Sverigerapporten, www.PwC.com. 
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1.3 Problemformulering 

Studien ämnar undersöka varför endast vissa banker väljer att hållbarhetsredovisa enligt GRI 

samt huruvida de undersökta bankerna anser att mervärde skapas genom att upprätta 

hållbarhetsredovisning och genom den nivå de väljer att lägga sig på.  

 Varför väljer vissa banker att redovisa enligt GRI och andra inte? 

 Varför väljer banker som redovisar enligt GRI att stanna vid en B-respektive C-nivå? 

 Varför väljer vissa banker att låta en revisor granska hållbarhetsrapporten och vissa 

inte? 

 Vilket mervärde menar banker skapas genom att hållbarhetsredovisa enligt GRI? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka varför endast vissa banker väljer att hållbarhetsredovisa 

enligt GRI, samt varför de banker som redovisar enligt GRI väljer att stanna på en B- eller C-

nivå. Syftet är även att utreda varför de undersökta bankerna anser att granskning av revisor är 

nödvändigt eller inte samt på vilket sätt bankerna anser att mervärde skapas genom arbete 

med hållbarhet. 

 

1.5 Målgrupp 

Studien avser intressera både hållbarhetsansvariga och andra anställda inom banksektorn. 

Banker kan utläsa hur aktörer på marknaden resonerar kring ämnet och få en förståelse för 

dagens krav som ställs på dem angående hållbarhetsarbete och dess redovisning enligt GRI. 

Rapporten kan fungera som inspiration till att utveckla arbetet och utöka sina satsningar på att 

få sin GRI-rapport granskad av en oberoende part. Studien kan även fungera som inspiration 

till andra studenter för vidare forskning inom ämnet. 

 

1.6 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att omfatta hållbarhetsredovisning enligt GRI inom bankvärlden. 

Bankerna hanterar stora summor pengar vilket innebär att de har möjlighet att påverka 

samhället runt omkring. Deras arbete med hållbarhet och CSR är därför både viktigt och 

intressant. 
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På grund av tidsramen på 20 veckor har vi valt ut sex svenska banker för undersökning och 

jämförelser. Vi kommer att granska bankernas årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar 

från 2009 och 2010 samt genomföra djupintervjuer med dem. Vi har valt att granska 

bankernas hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G3. 

Vidare har en begränsning tagits till att endast se på företagens årsredovisningar för 2009 eller 

2010 då det har skett en enorm utveckling de senaste åren och att då se på tidigare 

årsredovisningar är inte aktuellt. 

 

Studien kommer inte att innefatta statliga bolag då flertalet studier redan genomförts på 

området.
33

 Eftersom statliga bolag är skyldiga att upprätta hållbarhetsredovisning medan det 

är upp till var och ett av de icke statliga bolagen att bestämma huruvida de vill arbeta med 

hållbarhet eller inte
34

 anser vi att en utredning av de icke statliga bolagens syn på hållbarhet är 

mycket aktuell och intressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Odenberger, M och Alic, E. 2011, Willhammar A. och Pishdar N. 2010, Gustafsson A. och Gustavsson Nordin 

M. 2010. 
34 Regeringskansliets riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, www.regeringen.se. 
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1. Metod 

 

I det här kapitlet beskrivs den forskningsmetod och det tillvägagångssätt som använts i 

rapporten för att kunna uppnå studiens syfte. Kapitlet förklarar även val av urval, 

datainsamling och studiens tillförlitlighet.     

 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Det finns två olika ansatser att använda sig av för att förklara relationen mellan teori och 

empiri, dels en kvalitativ ansats dels en kvantitativ. Valet av metodansats ska baseras på hur 

informationen kommer att samlas in. En kvantitativ ansats innebär enkelt att information som 

kan mätas eller värderas numeriskt används.
35

 Eftersom inte all information i denna uppsats 

kan mätas kvantitativt anser vi att det sätter gränser för användning av detta slag i uppsatsen. 

Dock innehåller uppsatsen kvantitativa inslag i form av mätning av mervärde vilket sker 

genom att informanterna fyller i en tabell där de graderar bankens upplevda mervärde. Enligt 

Bryman och Bell (2005) skiljer sig metoderna kvalitativ och kvantitativ ansats åt ytterligare, 

både när det gäller den kunskapsteoretiska grundvalen och flera andra frågeställningar.
36

  

 

Genom att använda sig av en kvalitativ ansats kan en djupare förståelse för ämnet skapas, 

dock resulterar det i att det är svårare att göra en generalisering. Tillvägagångssättet för att 

samla in information har i den här studien baserats på intervjuer och litteraturstudier vilket 

innebär att ansatsen är kvalitativ.
37

 Enligt Bryman och Bell (2005) läggs tonvikten snarare på 

ord än kvantifiering vid kvalitativ ansats och forskningen är induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk. Detta innebär att teorin baseras på grundval av insamlade data, modellen 

bygger på hur deltagare i en viss miljö tolkar omgivningen samt en ontologisk ståndpunkt, 

vilket innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av 

andra företeelser som sker skilt från dem.
38

 Den här rapporten tar samma ståndpunkt bortsett 

från att en abduktiv ansats har valts, vilket förklaras i följande avsnitt, samt den kvantitativa 

delen där informanterna kvantifierar deras upplevda mått av mervärdeskapande. Den 

kvantitativa delen är dock begränsad till att innefatta ett antal figurer och tabeller. 

                                                
35Björklund, M & Paulsson, U. (2008), s.63. 
36Bryman, A. & Bell, E. (2005), s.40. 
37Björklund, M & Paulsson, U. (2008), s.63. 
38Bryman, A. & Bell, E. (2005), s.298. 
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Valet att tillgå insamling av data genom intervjuer med ett semistrukturerat inslag är en stor 

fördel i den kvalitativa forskningen. Detta innebär att olika personers syn på verkligheten kan 

tillgås samt att fokus lättare kan ändras på uppsatsen under skrivandets gång, därmed ökar 

flexibiliteten i skrivandet.
39

  

 

Kritik som har framförts angående den kvalitativa forskningsansatsen är bland annat att 

forskningen har en tendens att bli alltför subjektiv och impressionistisk eftersom resultaten 

ofta bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om ämnet.
40

 Vi är medvetna om 

problemet, dock kommer det huvudsakliga målet inte att vara att dra en allomfattande slutsats 

från materialet utan istället kommer slutsatser dras för de banker som valts ut i den här 

studien. Det finns svårigheter att replikera undersökningen i framtiden eftersom den är 

semistrukturerad vilket innebär att informanterna har möjlighet att till viss del berätta fritt runt 

intervjufrågorna. Enligt Bryman och Bell (2005) kan författarnas uppfinnelserikedom av 

exempelvis formulering av intervjufrågor och val av informationskällor påverka 

tillvägagångssättet och därmed resultatet.
41

 I och med detta kan det även uppstå bristande 

transparens och tydlighet på grund av att det bland annat är svårt att se hur forskarna kommit 

fram till olika slutsatser i en kvalitativ studie jämfört med att det relativt tydligt brukar 

beskrivas vid en kvantitativ studie.
42

 

 

2.2 Deduktion, induktion och abduktion 

Begreppen deduktion, induktion och abduktion är alla alternativa sätt för att relatera teori och 

empiri med varandra. Deduktion handlar om att forskaren utgår från redan befintliga principer 

och teorier och därigenom kan slutsatser dras och hypoteser formas om enskilda företeelser. 

Hypoteserna prövas sedan på verkligheten genom det insamlade empiriska materialet. Genom 

detta arbetssätt får en redan existerande teori bestämma vilken typ av information som ska 

samlas in och på vilket sätt den ska tolkas.
43

  

 

                                                
39Bryman, A. & Bell, E. (2005), s. 317. 
40 Ibid. s. 318.   
41 Ibid. s. 319. 
42 Ibid. s. 320. 
43Davidsson, B. & Patel, R. (2003), s. 23.  
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Induktion kallas det arbetssätt där forskaren först studerar ett objekt, det vill säga samlar in 

och studerar det empiriska materialet utan att först ha valt ut lämpliga teorier för studien. 

Istället utgår forskaren ifrån det empiriska materialet och formulerar därigenom sina teorier.
44

  

 

Abduktion är en tredje ansats för att relatera teori och empiri med varandra. Det innebär att en 

kombination av både deduktion och induktion används. Forskaren börjar med att forma ett 

förslag till teori genom att studera ett hypotetiskt mönster. Detta kan ses som den induktiva 

delen av ansatsen. Efter det utvecklar och prövar forskaren den teori eller hypotes som 

utarbetats för att göra den mer generell.
45

 

 

Den här rapporten är uppbyggd kring en abduktiv ansats där en kombination av deduktion och 

induktion används. Empiriskt material har samlats in för att kunna analyseras utifrån de 

teorier som valts ut. Dock är möjligheten till att göra nya upptäckter genom det empiriska 

materialet en central del för studien varpå ansatsen även kan ses innehålla induktiva inslag. 

Genom att studera det insamlade empiriska materialet bestående av intervjuer kan dessa sedan 

appliceras på teorin. Kombinationen mynnar således ut i en abduktiv forskningsansats.    

 

  

                                                
44Davidsson, B. & Patel, R. (2003), s. 24.  
45Ibid. s. 24. 
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2.3 Metodologisk analysmodell 

För att få en översiktlig bild av vilken metod som har använts under arbetets gång 

sammanfattas det i modellen nedan. 

 

 
 

 

1. Fastställande av ämne: Valet av uppsatsämne uppkom genom att det finns ett stort 

intresse från vår sida just för CSR och bankvärlden, och önskan var att kombinera 

dessa två ämnen. När vi började forska vidare upptäckte vi flera svårigheter som 

banker står inför vid sitt arbete med hållbarhetsarbete och dess redovisning, vilket vi 

ville utreda närmare.  

2. Problemformulering: Efter att vi satt in oss i ämnet via artiklar och övergripande 

litteraturstudier kunde en problemformulering skapas och forskningsfrågor fastställas. 

3. Datainsamling: En övergripande datainsamling av teorier, litteratur och information 

om ämnet genomfördes för att få en ännu bättre och mer djupgående överblick samt 

för att få ökad kunskap om ämnet.  

4. Litteraturstudie: Från den övergripande teori- och litteratursökningen i Linköpings 

Universitets databas samt i tryckt och elektronisk litteratur valdes sedan de mest 

relevanta teorierna för vårt syfte ut. Ytterligare information samlades från en stor 

mängd forskningsartiklar, årsredovisningar samt andra tryckta och elektroniska källor. 

5. Bearbetning av teori: Efter att teori- och litteratursökningen hade färdigställts så 

kunde lämpliga teorier väljas ut.  

1

Fastställande av 
ämne

2 
Problemformulering

3

Datainsamling

4

Litteraturstudie

5

Bearbetning av teori

6

Utformning av 
teoretisk 

analysmodell

7

Sammanställning av 
empiri

8

Analysera empiri 
mot teori

9

Slutsatser
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6. Utformning av teoretisk analysmodell: När väl teorierna valts ut så drogs kopplingar 

mellan de olika teorierna för att förstå på vilket sätt de hänger ihop med varandra. Val 

gjordes även angående vilka frågor som behövde ställas till informanterna för att 

kunna utföra de teoretiska analyser som är nödvändiga för att senare kunna dra 

slutsatser.   

7. Sammanställning av empiri: För att samla in empiri kontaktades tio banker varav 

sex tackade ja till medverkan i studien genom intervjuer. Efter att bankerna accepterat 

medverkan i studien skickades intervjufrågor ut till samtliga utvalda banker per mejl 

så att de fick en chans att läsa igenom dem och förbereda sig. Samtliga av intervjuerna 

genomfördes sedan över telefon. Vid alla tillfällen fördes anteckningar samtidigt som 

varje intervju spelades in med hjälp av en bandspelare.  

8. Analysera empiri mot teori: Intervjuerna sammanställdes sedan varpå de utvalda 

teorierna applicerades på vårt insamlade empirimaterial och teorierna kompletterades 

sedan genom att analysera dess förhållanden och samband. 

9. Slutsatser: Det analyserade materialet sammanställdes sedan och slutsatser kunde 

dras.         

  

2.4 Strategiskt urval  

Vid val av bransch var banksektorn relevant på grund av den pågående debatten om deras 

ansvar i samhället,
46

 samt att alla människor idag har någon sorts relation till banksektorn. 

Medvetenhet om miljö och samhällsansvar ökar och både kunder och anställda söker sig till 

företag som de kan identifiera sig med när det kommer till värderingar om samhället, miljön 

och ekonomi.
47

 Det här ställer krav på bankerna att aktivt engagera sig i hållbarhetsfrågor och 

därför anser vi att den branschen är aktuell för undersökningssyftet. 

 

Den empiriska referensramen bygger på ett val av sex banker som agerar på den svenska 

marknaden. Antalet informanter har grundats på vad som har ansetts lämpligt för att kunna 

utföra empirinsamlingen samt analys inom studiens satta tidsram på 20 veckor. De sex 

bankerna som valts ut är SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordnet, Danske Bank och 

Länsförsäkringar Uppsala. Banker som vi har kontaktat men av olika anledningar, framför allt 

tidsbrist, tackat nej till att medverka är Nordea, Skandiabanken, GE Moneybank och 

                                                
46 Sverigerapporten, www.PwC.com. 
47 Swedbank hållbarhetsrapport 2009. 



14 

 

Marginalen Bank. Genom de utvalda bankerna har representation kunnat erhållas från både 

storbanker och mindre banker för att då kunna ta hänsyn till skillnader i hållbarhetsarbetet 

som kan bero på företagets storlek. Det har även skett ett medvetet val av banker som skiljer 

sig åt angående hur långt de har kommit i sitt hållbarhetsarbete. Vissa banker har precis börjat 

arbeta med dessa frågor medan andra har arbetat länge och därmed kommit långt. 

 

2.5 Datainsamling 

Datainsamling i den här rapporten har skett genom en kombination av sekundärdata och 

primärdata. Sekundärdata har bestått av artiklar, litteratur, årsredovisningar samt hemsidor. 

Primärdata har samlats in genom semistrukturerade telefonintervjuer. 

  

2.5.1 Sekundärdata 

Sekundärdata består av litteratur, artiklar och publikationer. Fördelen med sekundärdata är att 

information kan samlas in under relativt kort tid för att bygga upp en teoretisk referensram. 

Nackdelen är dock att det inte alltid är tillförlitlig information och det är därför viktigt att 

ifrågasätta och kritiskt granska den information som används.
48

 

Artiklar 

För att få en uppfattning om vad dagens debatt om CSR och hållbarhetsredovisning handlar 

om har ett antal artiklar på området valts ut. Det har på senaste tiden skapats ett stort antal 

debatt- och forskningsartiklar inom området vilket har fungerat som en bra utgångspunkt att 

utveckla till en forskningsfråga. Genom att anta ett objektivt synsätt på dessa subjektiva 

ansatser har en problemformulering utformats. 

Litteratur 

Tryckt litteratur har använts för att få en övergripande förståelse för CSR och 

hållbarhetsområdet men även för att få fram relevant information om GRI och teorier. 

Årsredovisningar 

De utvalda företagens senaste årsredovisningar har granskats för att se hur de redovisar 

arbetet med hållbarhet. Några av företagen har valt att inte ha ett hållbarhetsavsnitt i 

årsredovisningen, utan istället upprätta en separat rapport för detta ändamål, en så kallad 

hållbarhetsrapport. 

 

                                                
48 Björklund, M. & Paulsson, U. (2008), s. 69-70. 
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Hemsida 

Genom bland andra GRI:s och regeringens hemsidor har övergripande information kunnat 

erhållas om regelverk och riktlinjer inom hållbarhetsredovisning. 

 

2.5.2 Primärdata 

Primärdata handlar om insamling av empiriskt material vilket i den här studien har skett 

genom telefonintervjuer med informanterna inom de valda företagen. Genom insamling av 

primärdata kan en djupare förståelse uppnås då frågor kan anpassas specifikt till 

informanterna.
 49

 

 

Intervjuer  

Inom den kvalitativa metoden utförs ofta intervjuer för att samla in empiriskt material. En 

sådan intervju innebär ett strukturerat samtal med ett klart syfte. Dock kan intervjun vara mer 

eller mindre strukturerad. Intervjun kan dels vara helt strukturerad där både frågorna och 

ordningsföljden helt fastställs före intervjun. Detta upplägg kan nästan liknas vid kvantitativa 

enkäter men dock med skillnaden att informanten, det vill säga personen som blir intervjuad, 

svarar med egna ord på de frågor som ställs. Då alla informanter kommer att få i förväg 

fastställda frågor innebär det att intervjuaren lättare kan jämföra svaren för att hitta skillnader 

och likheter samt utföra analyser av frågorna.
50

  

 

Semistrukturerade intervjuer kallas den typ av kvalitativ intervju där frågorna grundar sig i en 

intervjuguide. Det är således inte ett redan färdigställt frågeformulär som i den strukturerade 

intervjun, istället innebär intervjuguiden snarare en lista över olika teman som ska tas upp 

under intervjuns gång. Frågorna innehåller ofta underfrågor för att säkerställa att alla teman 

täcks. Genom detta upplägg har informanten möjlighet att ge fördjupade svar på de frågor 

som ställs.
51

  

 

Den ostrukturerade intervjun innebär att frågeställningarna och dess ordningsföljd inte har 

fastställts i förväg. I det här fallet handlar det därför mer om ett samtal som förs mellan 

intervjuaren och informanten vilket i sin tur innebär att intervjun är informell och mycket 

                                                
49 Björklund, M. & Paulsson, U. (2008), s. 69-70. 
50 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003), s. 97. 
51 Ibid. s. 98. 
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flexibel. Eftersom den information som framkommer vid ostrukturerade intervjuer inte är 

standardiserad så kan svårigheter uppstå vid jämförelser mellan svaren.
52

  

 

I den här rapporten har semistrukturerade intervjuer använts men dock med en detaljerad 

intervjuguide till förfogande. Denna form valdes eftersom det dels är av stor vikt att kunna 

jämföra och analysera svaren men också för att få en bra balans mellan standardiserade och 

flexibla frågor där vi även har chans att ställa följdfrågor. Vid intervju som ett personligt möte 

finns möjlighet till tolkning av signaler som kroppsspråk och tonfall av informanterna. Dock 

kan det vara kostsamt och tidskrävande med denna sorts datainsamling vilket är någonting 

som vägts in i den här studien och därav valdes uteslutande telefonintervjuer att genomföras.
53

 

 

Fallstudier 

Fallstudier handlar om att samla in information om ett specifikt fall. Det är en 

forskningsstrategi som innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder, det vill säga både 

observationer och intervjuer samt enkätundersökningar. Vid utförandet av fallstudier ska en 

avgränsning av vad som ingår i fallet beskrivas samt vad som ligger utanför fallets ramar. En 

beskrivning av vad fallet handlar om är också viktigt. Fallet kan exempelvis bestå av en 

särskild händelse, ett visst fenomen, en grupp individer eller en organisation.
54

  

 

Fallstudier kan ske genom både enkelfallstudier och flerfallstudier. Enkelfallstudier handlar 

om att endast observera ett enstaka fall. I denna studie behandlas dock flerfallsstudier vilket 

innebär att man undersöker flera olika fall
 55

 och det är därför denna form passar bäst för att 

uppfylla rapportens syfte. Genom flerfallstudierna erhålls en möjlighet att göra jämförelser 

mellan skillnader och likheter hos de olika fallen samt att lägga fokus på vad som är unikt i 

varje fall.  

 

 

 

 

                                                
52 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003), s. 97. 
53 Björklund, M. & Paulsson, U. (2008), s. 69-70. 
54 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003), s. 56. 
55 Ibid. s. 56-57. 
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2.6 Studiens tillförlitlighet 

 

Validitet 

Validitet handlar om att mäta det som studien avser att mäta. Bryman och Bell (2005) 

beskriver olika typer av validitet som intern och extern validitet. Intern validitet handlar om 

kausalitet och huruvida en slutsats som innehåller ett kausalt förhållande mellan variabler är 

hållbart eller inte. Det handlar även om huruvida den kausala reaktionen från studien är äkta 

och inte har skapats av någonting annat runt omkring.
56

  

 

Extern validitet handlar om överensstämmelsen mellan resultaten från en undersökning och 

verkligheten, det vill säga studiens generaliserbarhet. I det här fallet behöver det empiriska 

materialet ha samlats in för att bedömningar om den yttre validiteten ska kunna göras. Valet 

av vilka personer och företag som ska delta i undersökningen är alltså av största vikt.
57

  Då 

denna rapport bygger på en kvalitativ ansats innebär det att fokus måste ligga på hela 

forskningsprocessen för att validitet ska kunna uppnås. Fokus kan således inte enbart ligga på 

själva empiriinsamlingen vilket kan vara fallet i en kvantitativ ansats där noggrannhet vid 

själva mätningen är av största vikt. En kvalitativ ansats koncentreras mer på tolkning och 

förståelse av händelser eller företeelser.
58

  

 

Strävan efter att uppnå en hög validitet uppfylls genom att relevanta och genomtänkta 

intervjufrågor ställs till informanterna samt att god teori- och litteratursökning har 

genomförts. Vi anser även att val av metod som en abduktiv, kvalitativ ansats med 

kvantitativa inslag är relevant för att uppfylla studiens syfte och därmed bidrar det till att öka 

validiteten. Intervjuerna har dock skett över telefon vilket är någonting som minskar 

validiteten. Om intervjuerna istället skett som personliga möten hade det funnits möjlighet att 

tolka informanternas ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket hade ökat validiteten. Antalet 

intervjuer hade även kunnat utökas om mer tid funnits till förfogande samt att intervjuerna då 

kunnat genomföras på ett mer djupgående plan. 

 

 

 

                                                
56 Bryman, A. & Bell, E. (2005), s.49. 
57 Ibid. s. 49. 
58 Davidsson, B, & Patel, R. (2003), s.103. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida den mätning som utförs ger tillförlitliga resultat eller inte, 

exempelvis vid en intervju eller enkätundersökning. För att erhålla ett tillförlitligt resultat ska 

undersökningen kunna upprepas vid ett annat tillfälle och på ett annat urval och ändå ska 

samma resultat som vid tidigare undersökning kunna uppnås, det vill säga resultaten ska inte 

bero på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.
59

  

 

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har hänsyn tagits till att informanterna kan 

uppfatta intervjufrågor på olika sätt eller att de möjligtvis inte tillkännager sin verkliga åsikt 

om en fråga. Intervjufrågorna skickades även ut i förhand för att informanterna skulle få en 

chans att i lugn och ro läsa igenom frågorna och få en tydligare förklaring om så önskades. 

Under intervjuerna har vi båda författare deltagit och registrerat svaren. Intervjuerna har även 

spelats in för att möjlighet ska finnas för att gå tillbaka och analysera svaren.  

 

Efter uppsatsens färdigställande har den skickats ut till alla informanter för att få bekräftelse 

på att vi uppfattat de genomförda intervjuerna på korrekt sätt. Vi, liksom informanterna har 

även haft möjlighet att ställa följfrågor per e-mail om någonting varit oklart. Vi är medvetna 

om att alla de intervjuade personerna representerar sitt företag och därför vill att det ska 

framstå i god dager. Även bankernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter är subjektivt 

framställda av företagen. Fredrik Ljungdahl, hållbarhetsspecialist på PwC lyfter naturligtvis 

fram fördelarna med att bankerna ska anlita en extern part för att få sin hållbarhetsrapport 

styrkt. Trots att Ljungdahls argument och synpunkter kan ses som partiska anser vi ändå att 

det representerar en hållbarhetsspecialists åsikter och är användbara för att kunna analysera 

bankernas situation. Vi har även fått godkänt av alla informanter att använda deras riktiga 

namn vilket bidrar till att stärka reliabiliteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
59 Bryman, A. & Bell, E. (2005), s.49. 
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2. Förförståelse 

 

Nedan introduceras innebörden av CSR och en beskrivning av dess tre aspekter. Efter det 

följer en redogörelse för vad GRI är och hur det uppkommit. Kapitlet innehåller även 

information om hur ett företag kan använda sig av standarden för att upprätta 

hållbarhetsredovisning där både GRI:s riktlinjer för de olika nivåerna samt GRI:s 

tillämpningsnivåer redogörs.  

 

 

3.1 Corporate Social Responsibility, (CSR)   

CSR är benämningen på ett företagets ansvarstagande i samhället med hänsyn till 

miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Arbetet med CSR innebär inte bara att företag har 

ansvar gentemot ägare, anställda, kunder och övriga intressenter utan också till samhället i 

stort. Det finns dock ingen gemensam definition på vad begreppet CSR innebär. Det 

definieras helt enkelt inte på samma sätt av alla författare och företag. En framstående 

forskare på området är Archie Carroll som har definierat CSR som följande: ”Företagets 

sociala ansvar omfattar de ekonomiska, juridiska, etiska och godtyckliga förväntningar som 

samhället har av organisationen vid en viss tidpunkt.”
60

  

 

Det finns ingen reglering på att företag skall inkludera CSR i verksamheten men dock är det 

numera en självklarhet för många företag att göra det för att svara mot krav och förväntningar 

ifrån samhället. Det är alltså upp till varje enskilt företag att bestämma hur CSR och 

hållbarhetsfrågor ska tolkas och på vilket sätt de ska implementeras. Gemensamt för alla 

företag som vill arbeta med hållbarhet är dock ansvar som omfattar:
61

 

 

 Ekonomiska aspekter    

Det är viktigt att företag fokuserar på hållbara investeringar för att på så sätt få en ökad 

långsiktig lönsamhet. Det är därför viktigt att se CSR som en faktor som bidrar med lika 

mycket värde som marknadsföring eller produktutveckling. Genom att arbeta med CSR kan 

företaget stärka sitt varumärke och det kan även innebära minskade kostnader genom att 

                                                
60 Egen översättning av Carrolls definition av CSR, hämtad från Carroll, B. A. (1979) s.500. 
61 Vad är CSR, www.csrguiden.se. 
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utnyttja resurser på ett bättre sätt. Det är viktigt med transparens och insyn i CSR arbetet. 

Företaget behöver kommunicera arbetet på ett bra sätt till intressenter exempelvis i 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter och genom det kan företaget öka sin transparens 

och då även sin trovärdighet. Uppriktighet gällande risker och åtgärder med CSR arbete gör 

omvärlden mer villiga till att lyssna på förklaringar om något inte går som det ska. 

 

 Sociala och etiska aspekter 

Socialt ansvar innebär att företaget gör en insats som inte krävs enligt regelverk utan gör det 

för samhället i stort. Det kan till exempel innebära att pengar går till ideella ändamål, 

samarbete med frivilligorganisationer, projekt i utvecklingsländer, anställningsförhållanden, 

samt samhälls- och produktansvar. Etiskt ansvar behandlar företagets värdegrund. Här kan 

företaget till exempel sätta sig emot vapenindustri och exploatering av djur samt arbeta för 

mänskliga rättigheter. 

 

 Miljömässiga aspekter 

Resursanvändning och klimatförändringar är en allvarlig debatt, och krav från kunder, 

politiska krav och ökad konkurrens har tvingat företag att arbeta med miljöfrågor.  Vad 

företaget kan göra inom miljöansvar är exempelvis att visa hänsyn till miljön vid inköp, 

energibesparingar, minska vattenanvändning, planera transporter och ställa högre krav 

angående miljöpåverkan av deras leverantörer.
62

 

 

3.2 Global Reporting Initiative, (GRI) 

GRI är en nätverkbaserad organisation som har skapat världens mest använda ramverk för 

hållbarhetsredovisning. Året var 1997 då den ideella organisationen CERES startade sitt 

arbete med projektet GRI. Standarden har sedan dess utvecklats genom samarbete med 

näringslivet, civilsamhället, fackföreningar och akademin. Dess huvudsakliga syfte är att ge 

guidning och vägledning till företag som väljer att hållbarhetsrapportera genom att strukturera 

upp hur hållbarhetsrapporten ska se ut och vad den ska innehålla. De arbetar aktivt med att 

ständigt förbättra ramverket för att uppnå ett tillförlitligt och öppet utbyte av 

hållbarhetsinformation. Rapportering av hållbarhet visar företagets engagemang och skapar 

möjligheter att bedöma företagets arbete över tid och även jämföra med andra företag. 

Upprättandet av standardiserade regler för redovisningen stimulerar även efterfrågan på 

                                                
62 Vad är CSR, www.csrguiden.se. 
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hållbarhetsredovisningar från företag, vilket anses vara positivt både för företagen och för 

dess intressenter.
63

  

GRI är ett ramverk bestående av tre delar; principer och riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 

standardupplysningar samt protokoll. Den mest centrala delen i ramverket handlar om 

riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. Den senaste versionen av detta är G3-riktlinjerna som 

publicerades 2006. Ramverket preciserar hur en hållbarhetsrapport ska upprättas och då vilka 

principer och resultatmått företaget kan använda för att mäta och rapportera hur de tre 

aspekterna miljö, socialt och ekonomiskt används i företaget. Principerna omfattar hur 

väsentlighet, kommunikation med intressenterna, hållbarhetssammanhang samt fullständighet 

upprätthålls. Tillsammans med standardupplysningarna avgör detta vad ett företag ska 

redovisa och vilka avgränsningar som måste göras. Det finns även branschspecifika tillägg 

som ger vägledning om hur riktlinjerna ska tolkas inom en specifik bransch.
64

 

 

Standardupplysningar är alltså de upplysningar som ska lämnas i redovisningen för att 

beskriva de mest betydelsefulla delarna till företagets intressenter. Standardupplysningarna 

delas upp i tre delar;  

 

 Strategi och profilupplysningar: Fastlägger den övergripande bakgrunden för 

redovisningen och beskriver hur hållbarhetsarbetet är kopplat till företagets strategi 

och styrning.  

 Profil och styrning: Upplysningar om hållbarhetsstyrningen hjälper läsaren att 

förstå hur företaget arbetar inom ett visst område och förstå dess resultat.  

 Resultatindikatorer: Beskriver hur företaget upprättar jämförbar information av 

företagets arbete med de ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna. 
65

 

 

Protokollen är slutligen framtagna för att underlätta arbetet med att upprätta 

hållbarhetsredovisningen och innehåller definitioner och vägledning. De är även till för att 

säkerhetsställa att resultatindikatorerna tolkas på ett riktigt och trovärdigt sätt.
66

 Nedan visas 

en bild av hur dessa tre delar är sammankopplade med varandra. 

 

                                                
63 Reporting Framework Overview, www.Globalreporting.org. 
64 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning, (2006) version 3, www.globalreporting.org 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Bild: Översikt av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning.67 

 

Enligt Larsson och Ljungdahl (2008) kännetecknas en fullständig hållbarhetsredovisning som 

upprättas i enlighet med GRI:s regelverk av ett antal egenskaper. Den ska för det första alltid 

ta hänsyn till hela kedjan av verksamheter både uppströms och nedströms från företaget och 

beakta alla väsentliga hållbarhetsaspekter, i enlighet med övriga redovisningsprinciper. 

Redovisningen ska även innefatta alla enheter som företaget har kontroll över och alla 

betydande händelser under redovisningsperioden ska presenteras, inklusive rimliga 

uppskattningar av framtida effekter av dessa händelser och aktiviteter. Dessutom får 

redovisningen inte utelämna någon relevant information avseende företagets ekonomiska, 

miljömässiga eller sociala påverkan som kan ha betydelse för intressenters bedömningar av 

företaget.
68 

 

 

 

                                                
67 Egen bearbetning av bild hämtad från GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, (2006) version 3, 

www.globalreporting.org. 
68 Larsson, L-O. & Ljungdahl, F. (2008) s.74. 
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3.2.1 GRI:s tillämpningsnivåer 

När en hållbarhetsredovisning har upprättats är det viktigt att företagen även informerar om 

vilken av de tre tillämpningsnivåer de har valt. Detta är viktigt för att ge en tydlig förklaring 

till utomstående om hur företaget har valt att följa ramverket och vilka riktlinjer man går efter. 

Det underlättar även för den som upprättar redovisningen att följa och eventuellt stegvis 

förbättra arbetet. Att välja en nivå innebär att man tydligt måste ange vilka delar av GRI:s 

ramverk man har valt att följa. Beroende på hur mycket man efterföljer, väljer man en av de 

tre nivåerna C, B, eller A, där C är den minst krävande nivån och A den mest krävande nivån. 

Det finns inget krav på att man måste börja på en C-nivå för att sedan uppgradera sig utan det 

är valfritt för företagen att placera sig på den nivå de anser att de uppfyller vid 

rapporteringen.
69

  

 

Beroende på vilken nivå företaget vill kunna ange av de möjliga C, C+, B, B+, A, A+ måste 

de uppfylla vart och ett av de kriterier som anges i kolumnen nedan för respektive nivå. 
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BILD: Kriterier för GRI:s tillämpningsnivåer.70 

 

 Krav för nivå C: Ett urval profilindikatorer måste redovisas, minst tio stycken 

resultatindikatorer, varav minst en indikator per huvudområde (miljö, socialt ansvar 

och ekonomiska aspekter). 

                                                
69 GRI:s tillämpningsnivåer, (2006) version 3. www.globalreporting.org. 
70Egen bearbetning av bild hämtad från GRI:s tillämpningsnivåer, sida 3 (2006) version 3. 

www.globalinitiative.org. 
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 Krav för nivå B: Samtliga profilindikatorer måste redovisas och information måste 

anges om hållbarhetsredovisning för varje indikatorkategori. Det krävs minst 20 

stycken resultatindikatorer, varav minst en indikator per indikatorkategori. 

 Krav för nivå A: Här måste allt redovisas. Även eventuella branschtillägg måste 

redovisas. Om företaget väljer att inte redovisa en resultatindikator måste de då 

utförligt förklara varför den inte redovisas för att det ska vara acceptabelt.
71

 

 

Företaget kan även välja att få sitt val bestyrkt av en extern part, exempelvis en revisor eller 

av GRI, som då har till uppgift att kontrollera om företaget har angivit en rättvisande nivå. 

Genom att genomgå denna granskning får företaget ett plustecken efter vald nivå, till exempel 

C+, vilket kan anses skapa både högre jämförbarhet och trovärdighet i redovisningen. Ingen 

som läser rapporten kan dock se huruvida företaget har försökt att få sin rapport externt 

bestyrkt men erhållit ett icke godkänt resultat. Om rapporten däremot fått godkänt av en 

extern part uppger företaget det i sin rapport. De företag som väljer att få sin 

hållbarhetsredovisning granskad på detta sätt är relativt få och är främst de som har erfarenhet 

av att hantera miljömässiga aspekter. Dock går utvecklingen åt rätt håll då fler och fler anser 

att denna typ av granskning är nödvändig.
72

  

 

Enligt en undersökning av PwC, vilken hållbarhetsspecialisten Fredrik Ljungdahl tagit fram, 

där de kartlagt hållbarhetsredovisning i de största noterade bolagen på Stockholmsbörsens 

OMX Large Cap och Mid Cap listor samt de största statligt ägda företagen, visar det att antal 

företag som tillämpar GRI:s riktlinjer har ökat drastiskt de senaste åren. År 2009 var det hela 

47 procent och av dessa var nästan en tredjedel styrkt av en oberoende part. Majoriteten som 

följer riktlinjerna har angett att de ligger på en C-nivå (64 procent). De företag som väljer att 

gå ytterligare ett steg upp har blivit flera under 2009 då de har ökat från 13 till 18 företag. De 

som har kommit så långt så de ligger på en A-nivå är åtta företag som har lång erfarenhet av 

hållbarhetsredovisning, här hittar vi bland annat Ericsson, Holmen och SAS.
73

  

 

 

                                                
71 Barkland, M. & Ljungberg, M. (2010) s.28. 
72 Sverigerapporten, www.PwC.com. 
73 Hur redovisar svenska bolag hållbarhetsredovisning 2009, www.PwC.com. 
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3.3 Revisorns roll 

Kravet på att hållbarhetsredovisningen ska vara granskad av en oberoende part, det vill säga 

av revisor eller av GRI, ökar i takt med att hållbarhetsfrågornas betydelse ökar. Eftersom det 

inte har funnits någon given standard för hur företag ska upprätta hållbarhetsrapporter så har 

det inte heller funnits någon specifik standard för revisorernas granskning av dem. På senare 

år har dock flera olika standarder uppkommit.
74

  

 

År 2002 upprättade den europeiska revisorsorganisationen Fédération des Experts Comptables 

Européens, (FEE) standarder för hållbarhetsgranskning för att bättre kunna säkra kvalitén på 

redovisningarna.
75

 Internationellt arbetar många företag med standarderna International 

Standard on Assurance Engagements 3000, (ISAE 3000) som är publicerad av International 

Auditing and Assurance Standards Board samt med standarden AA 1000 Assurance Standard 

som är utgiven av AccountAbility.
76

 Bägge dessa standarder ska användas som en guide och 

som ett stöd för revisorer i dess redovisningsarbete.  

 

Även Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) utvecklade år 2004 den nationella svenska 

rekommendationen RevR 6 ”Oberoende granskning av frivillig separat 

hållbarhetsredovisning” till revisorer för hur granskningen ska gå till där syftet bland annat är 

att kunna uttrycka vad god redovisningssed innebär gällande hållbarhetsredovisningar. Idag 

använder sig revisionsbyråerna av RevR 6 som ett hjälpmedel vid granskning och bestyrkning 

av svenska företags hållbarhetsredovisningar.
77

  

 

3.4 ISO miljöstandard och Global Compact  

Redan 1996 utvecklade The International Organization for Standardization (ISO) 

miljöstandarden ISO 14001 som sedan uppgraderades och förbättrades år 2004. Några år 

därefter togs standarden ISO 26000 fram vilken även behandlar sociala frågor.
78

 

Miljöstandarderna fungerar som en hjälp för företag att rationalisera och förbättra 

miljöarbetet. Det består av en checklista där användaren får besvara frågor och påståenden om 

företagets miljömässiga aktiviteter. Checklistan består i sig av 16 delar på olika nivåer där 

                                                
74 Miljö och utveckling, www.miljo-utveckling.se. 
75 Fédération des Experts Comptables Européens, (2006), Key issues in Sustainability Assurance- An overview.   
76 KPMG, (2008), KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting. 
77 Sverigerapporten, www.PwC.com. 
78 ISO 26000 Social Responsibility, www.iso.org. 
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varje del beskriver de krav som måste uppnås. På detta sätt kan chefer lättare få en bild av hur 

företaget ligger till och vad som behöver förbättring.
79

  På GRI:s nivå A och B måste delar 

som målsättningar, policy, ansvarsfördelning, riskanalyser och uppföljning redovisas, vilket 

även är delar som ingår i ISO 14001:s checklista. Miljödelningssystemet underlättar således 

hållbarhetsredovisningen för företag då de följer de krav som satts upp av GRI.
80

 

 

Utöver GRI och ISO finns det andra centrala standarder och ramverk för hållbarhetsfrågor 

som företag kan ta hjälp av. Om ett företag har kommit långt med sitt arbete kring 

hållbarhetsredovisning kan det vara positivt att ansluta sig till Global Compact, en standard 

utvecklad av FN. Det innebär att man upprättar en rapport vid namn Communication on 

progress (COP), där företag årligen ska redovisa sina åtgärder och framgångar med 

hållbarhetsarbetet.
81

 FN har utvecklat denna standard med syfte att uppmuntra och redogöra 

bra företagsverksamhet som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetskraftsfrågor, miljö och 

arbete mot korruption. Utifrån dessa frågor har de upprättat tio principer som företag ska 

upprätta sin COP-rapport i enlighet med. Dock har initiativet blivit ifrågasatt på grund av att 

det idag inte finns något speciellt organ som kontrollerar att företagens COP överensstämmer 

med de tio principerna.
82

 Global Compact samarbetar emellertid med GRI för att granska och 

säkerhetsställa kvaliteten i redovisningen som upprättas utifrån ramverket G3. Intresset kring 

att upprätta COP-rapporter har den senaste tiden ökat och år 2010 var det fler än 90 stora 

svenska företag som hade anslutit sig och arbetar aktivt med att upprätta COP-rapporter.
83

 

 

3.5 Den pågående debatten om CSR och GRI  

Det pågår en ständig debatt angående ett företags samhällsansvar, hur långt detta ansvar 

sträcker sig och vilken kostnad alternativt intäkt det skapar för företaget. Nationalekonomen 

och mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels ära 1976, 

Laureate Milton Friedman hävdade tidigt att CSR inte är förenligt med kapitalism och syftet 

med företagande vilket är att maximera vinsten. Det är således endast människor som har ett 

ansvar mot samhället och inte ett företag i sig.
84

 

 

                                                
79 New ISO/ITC handbook/CD package puts ISO 14001 within easier reach of SMEs, www.iso.org. 
80 Barkland,  M. & Ljungberg, M. (2010) s.104. 
81 Barkland, M. & Ljungberg, M. (2010). s. 103. 
82 Epstein, M. J (2008) s. 76-77. 
83 Barkland, M. & Ljungberg, M. (2010). s. 103. 
84 Kanji Gobal, (2009). 
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En central aspekt som är mycket viktig att tänka på vid användning av GRI:s ramverk är att 

tanken är att det ska användas som just ett ramverk. Man ska alltså utgå från sin egen 

organisations behov, och se till att inte ta på sig för mycket arbete då det istället kan resultera i 

att man lätt drunknar i arbetsbördan. Många anser även att ramverket är för komplext och att 

det är svårt för upprättarna av redovisningarna att svara upp mot de krav indikatorprotokollen 

anger. De 79 indikatorerna som G3 nämner anses därför av många vara alltför komplexa och 

detaljerade. Det finns dock ett tolkningsutrymme i ramverket och det är viktigt att poängtera 

att företagen inte behöver följa indikatorprotokollen in i minsta detalj.
85

 

 

Ett annat problem som föreligger kring hållbarhetsrapportering är olikheterna som kan 

uppkomma vid mätning av indikatorerna. De separata kategorierna har olika måttenheter och 

kan på så sätt mätas var och en för sig. Till exempel mäts ekonomiska indikatorer i en viss 

valuta, miljömässiga indikatorer mäts i ton, kilogram, volymer etc. och de sociala 

indikatorerna mäts i antal anställda, policys mot barnarbete, genomsnittstimmar av träning 

som de anställda utför per år etc. Att sedan mäta den totala prestationen är mycket svårt på 

grund av att måtten kan peka åt helt olika håll, speciellt miljömässiga och sociala indikatorer 

anses särskilt vara svåra att väga ihop.
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85 Barkland, M. & Ljungberg, M. (2010), s. 30. 
86 George G. Brankert (2004) corporate integrity & accountability, s. 94. 
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3. Teoretisk referensram  

 

I den här delen presenteras de teorier som ligger till grund för analysen. De utvalda teorierna 

är Carrolls pyramid av CSR, Carrolls trefaldiga modell, Legitimitetsteorin, Intressentteorin 

och Institutionell teori vilka alla är centrala då analys av empirin utförs.  

 

 

4.1 Carrolls pyramid av CSR 

En mycket välkänd modell som beskriver CSR är Carrolls pyramid av CSR vilken beskriver 

fyra olika aspekter som hör till CSR. Enligt Carroll (1991) innebär arbete med CSR att man 

som företag har ansvar utöver de ekonomiska och legala förpliktelserna, vilket handlar om 

både etiskt och filantropiskt ansvar.  Det lägsta blocket och det som är grunden i pyramiden 

består av det ekonomiska ansvaret ett företag har, vilket är grunden för all 

företagsverksamhet. Nästa steg, legalt, innebär att företag måste bedriva sin verksamhet inom 

uppsatta lagar och regler. Det krävs alltid att ett företag tar ansvar för de två nedersta blocken. 

Steg tre i pyramiden är det etiska blocket vilket innebär att företag ska ta ett ansvar utöver de 

skrivna reglerna. Intressenter ställer allt högre krav på företag och dess ansvar utvidgas 

ständigt till att innefatta mer än enbart ekonomiska och legala aspekter, vilket i det allra 

enklaste slag handlar det om att de skall se till att deras handlingar är etiskt riktiga, vilket även 

förväntas av intressenterna. Det slutgiltiga blocket filantropiskt, tar upp önskan om att 

företaget ska bidra till samhället och uppfylla dess förväntningar samt vara en god 

medborgare. Det kan innebära att de aktivt arbetar för att bidra till samhällets välfärd på något 

sätt. Dock innebär det inte att det ses som oetiskt eller omoraliskt av företaget om de väljer att 

avstå från filantropiska engagemang.
87

 Se bild på nästa sida. 

                                                
87 Carroll B. A. (1991) 
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Bild: De olika nivåerna i Carrolls pyramid av CSR.88 

 

Carroll (2003) har dock själv kritiserat sin ursprungliga pyramidmodell med anledning av att 

den kan verka förvirrande i vissa sammanhang. Till exempel kan formen av en hierarkisk 

pyramid antyda att den högsta nivån filantropiskt ansvar har störst betydelse för ett företag, 

vilket är fel. Det Carroll menar är att det är de lägsta nivåerna ekonomiskt och legalt ansvar 

som är grunden till företagsverksamhet och därför ska det betraktas som mest centralt. 

Pyramiden fångar inte heller den överlappning som finns mellan de olika områdena. Ingen del 

är egentligen skiljd från den andra då alla delar påverkar varandra. Carroll har därför även 

skapat den trefaldiga modellen av CSR som tar hänsyn till denna överlappning och även inte 

är hierarkisk utformad.
89

 Den trefaldiga modellen beskrivs nedan.   

 

 

 

 

                                                
88Egen bearbetning av Carrolls pyramid av CSR från Carroll B. A. (1991) s.42. 
89 Carroll, B. A. & Schwartz, M. S (2003). 
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4.2 Carrolls trefaldiga modell 

Den trefaldiga modellen består av de tre delarna ekonomiskt, etiskt och legalt ansvar. Den 

filantropiska nivån som finns med i Carrolls ursprungliga pyramid ligger i den trefaldiga 

modellen utspridd över både den ekonomiska och den etiska delen.
90

 

 

 

Bild: Carrols trefaldiga modell av CSR91 

 

Den ekonomiska delen handlar om att företagen strävar efter att maximera sin vinst samt att 

maximera aktievärdet. Ekonomiska aktiviteter handlar således om de aktiviteter som 

företagen utför för att öka sin lönsamhet. Den ekonomiska delen handlar även om de 

aktiviteter som påverkar företagets lönsamhet indirekt, det kan exempelvis handla om 

aktiviteter som ökar de anställdas arbetsmoral eller företagets image. Den största delen av ett 

företags aktiviteter kan antas vara de som ökar den ekonomiska vinsten.
92

 

 

Den legala delen av Carrolls trefaldiga modell handlar om att företaget upprätthåller det legala 

ansvar som samhället förväntar sig av dem. Det kan handla om nationella lagar eller lokala 

                                                
90 Carroll, B. A. & Schwartz, M. S (2003). 
91Egen bearbetning av Carrolls trefaldiga modell av CSR, Carroll, B. A. & Schwartz, M. S (2003) s. 509. 
92 Carroll, B. A. & Schwartz, M. S (2003). 
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bestämmelser. Carroll delar in den legala delen i tre delar; efterlevnad av lagar och 

bestämmelser, undvikande av tvistemål samt medgivande vid förändringar av lagen.
93

   

       

Den etiska delen handlar om det etiska ansvar som både allmänheten och företagets 

intressenter förväntar sig att företaget tar. Det kan exempelvis handla om att företaget upplevs 

som ärliga och med gott uppsåt, de arbetar för ett bättre samhälle eller att de tar ansvar för 

sina handlingar och undviker onödig skada. Dessa delar överlappar sedan varandra så att de 

skapar den trefaldiga modellen med sju olika delar. Företagen kommer sedan att befinna sig i 

någon av dessa delar beroende på vilken typ av företag de är och hur det väljer att bedriva sin 

verksamhet.
94

 

 

4.3 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin handlar om att en organisation hela tiden försöker uppfylla de förväntningar 

samhället har på dem för att deras handlingar på så sätt kan ses som legitima. Enligt Dowing 

och Pfeffer (1975) baseras företagens eventuella legitimitet inte enbart på huruvida de följer 

landets lagar eller inte. Legitimitet handlar även om att uppfylla samhällets normer och 

värderingar samtidigt som företagen, genom dess aktiviteter, skapar arbetstillfällen och 

genererar vinst.
95

   

 

Det finns inte några bundna regler och bestämmelser eller uttalade överenskommelser mellan 

samhället och företaget. Organisationen måste därför hela tiden vara uppmärksam på hur 

samhället runt omkring dem förändras och se till att kunna hantera förändringarna på ett sätt 

så att samhällets förväntningar kan uppfyllas. Samhället ses alltså ha inflytande över företaget 

samtidigt som även företaget har inflytande över samhället där det verkar. Legitimitetsteorin 

är således uppbyggd runt begreppet det sociala kontraktet, vilket kan ses just som en outtalad 

överenskommelse mellan samhället och organisationen.
96

  

 

Samhället anser att det är dem som förser företaget med arbetskraft och råvaror och därför 

måste företaget också se till att ge någonting tillbaka till samhället, det vill säga se till att 

fördelarna överstiger kostnaderna. Företagets överlevnad kan därför hotas om samhället anser 

                                                
93 Carroll, B. A. & Schwartz, M. S (2003). 
94 Ibid.  
95 Dowling, J. & Pfeffer, J. (1975). 
96 Deegan, C. (2002). 
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att företaget har brutit mot kontraktet.
97

 I ett sådant fall kan exempelvis kunderna visa sitt 

missnöje genom att minska eller helt eliminera efterfrågan för företagets produkter. Samhället 

kan minska utbudet av arbetskraft och finansiellt kapital till företaget samtidigt som staten kan 

reglera lagar och skatter. På så sätt kan organisationen hindras från att utföra handlingar som 

samhället inte anser är acceptabla. När samhället på något sätt anser att företaget i fråga har 

brutit det sociala kontraktet måste företaget arbeta för att bygga upp och reparera förtroendet 

igen för att uppnå samhällelig legitimitet på nytt.
98

 Att vårda det sociala kontraktet ses som 

otroligt viktigt för företagen men kan dock även vara problematiskt. Enligt Dowling och 

Pfeffer (1975) finns det tre vägar som företagen kan använda sig av för att bli legitima; 

 

1. Företagen måste anpassa sin produktion, sina mål och strategier så att de 

överensstämmer med de rådande definitionerna av vad samhället anser vara legitimt.  

2. Genom att bättre kommunicera sina handlingar kan företaget ändra på den definition 

av legitimitet som samhället har satt upp så att det överensstämmer med företagets 

egna metoder, värderingar och handlingar.   

3. Bättre kommunikation mellan företaget och samhället underlättar identifieringen dem 

emellan med de värden och symboler som företaget står för och som grundar sig i 

social legitimitet.    

 

Det är inte lätt som företag att lyckas ändra på samhälleliga normer och värderingar. Dowling 

och Pfeffer (1975) menar att det därför är mer troligt att företagen själva ser över sina egna 

begränsningar som står i vägen för att uppnå legitimitet och försöker ändra på dem. 

Legitimitet handlar alltså till största del om att förändra sitt företags misson och deras 

värderingar så att de överensstämmer med samhällets syn på legitimitet.
99

  

 

Genom att företaget mäter sina prestationer och redovisar dem i exempelvis årsredovisningar 

kan samhället lättare bedöma om företagets handlingar är acceptabla.
100

 Företagets arbete och 

engagemang i hållbarhetsfrågor utgör också det en viktig del av det sociala kontraktet. 

Tidigare studier visar enligt Deegan (2002) på att företag inkluderar hållbarhet i 

årsredovisningen för att på så sätt stärka sin legitimitet gentemot samhället.
101
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98 Deegan, C. (2002). 
99 Dowling, J. & Pfeffer, J. (1975).  
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Det är upp till varje enskilt företag och därmed varje enskild chef att identifiera hot och 

överträdelser mot det sociala kontraktet. Eftersom det inte finns någon uttalad 

överenskommelse om vad det sociala kontraktet innebär för företaget så medför det att varje 

chef skapar sina egna uppfattningar och åsikter. Utifrån det bestäms vilka strategier som 

företaget behöver implementera för att få samhällets acceptans. Deegan (2002) menar dock att 

det finns en syn på legitimitetsteorin angående att chefer endast lämnar ut upplysningar till 

samhället när deras legitimitet är hotad, exempelvis när människorna är bekymrade eller 

känner oro inför företagets handlingar. Valet att lämna ut upplysningar ska alltså inte baseras 

på de upplevda hoten om minskad legitimitet utan istället bör chefer ge ut den information 

som de anser att samhället behöver veta om.
102

  

 

4.4 Intressentteorin 

Intressentteorin syftar till att utreda hur en organisation interagerar med dess intressenter samt 

hur olika grupper i samhället ser på företaget. Det här innebär att olika grupper av intressenter 

har skiftande syn och åsikter angående företaget och hur det ska drivas. Företaget kommer 

därför vara tvunget att upprätta sociala kontrakt med alla av dess olika typer av intressenter 

för att kunna uppfylla deras skiftande förväntningar. Det upprättas därför inget så kallat 

”outtalat socialt kontrakt” för hela samhället på det sätt som det upprättas inom 

legitimitetsteorin. Dock anser Deegan och Unerman (2006) att de båda teorierna i stort 

överlappar varandra då båda beskriver vilka faktorer som påverkar en organisations 

beteende.
103

  

 

Intressentteorin delas ofta in i två perspektiv, den etiska/normativa delen och den 

positiva/analytiska delen. Det förstnämnda perspektivet argumenterar för att ett företags alla 

olika intressenter har lika mycket rätt till att bli rättvist behandlade och detta ska inte bero på 

hur stor ekonomisk makt och inflytande de har över företaget.
104

 Hasnas (1998) menar att den 

normativa delen av teorin syftar till förståelsen om att ett företags syfte inte enbart handlar om 

att öka aktieägarnas finansiella vinst utan istället förmågan att kunna koordinera alla 

intressenters intressen. Konflikter kan dock uppstå då företagen försöker ta hänsyn till 

intressenternas olika intressen vilket innebär att de måste se till att hitta en optimal balans 

mellan dem. Hasnas betonar även att det normativa perspektivet i intressentteorin verkligen 

                                                
102 Deegan, C. (2002). 
103 Deegan, C. & Unerman, J. (2006), s. 285. 
104 Ibid. s. 286. 
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visar på företagens sociala påverkan och ansvar.
105

 Alla intressenter har även rätt till 

information angående huruvida företaget påverkar dem. Trots att intressenterna möjligtvis 

väljer att inte använda informationen så ska den finnas tillgänglig för dem. Sådan information 

från företagens sida kan yttra sig genom exempelvis upprättandet av hållbarhetsrapporter, 

delårsrapporter samt genom årsredovisningar.
106

    

 

 

 

Bild: Intressentteorins olika intressenter som kan påverka ett företag.107 

 

Den analytiska delen av teorin fokuserar i sin tur på de olika intressentgrupperna i samhället 

och hur de bäst ska hantera dessa för att organisationen ska överleva. Ju större betydelse en 

intressent har för organisationen desto större insats bör läggas på att vårda relationen. Här är 

information ett viktigt redskap som används för att informera och även ibland manipulera 

intressenten för att få dess stöd. En framgångsrik organisation ses alltså som den organisation 

som kan uppfylla de starkaste intressenternas efterfrågningar och viljor. Deegan och Unerman 

(2006) menar att de starkaste intressenterna besitter hög intressentmakt, vilket innebär ett mått 

på vilken styrka eller makt en intressent har i jämförelse med en annan. Det kan handla om 

tillgång till inflytelserik media, förmågan att lagstifta mot företaget, påverkan av 

konsumtionen av företagets varor och tjänster eller kontrollering av begränsade resurser som 

                                                
105 Hasnas, J. (1998). 
106 Deegan, C. & Unerman, J. (2006), s. 287. 
107 Egen bearbetning av illustration av Intressentteorin hämtad från www.learnmarketing.net. 
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exempelvis finansiellt kapital och arbetskraft. Ju högre intressentmakt, desto viktigare blir det 

för företagen att möta intressenternas efterfrågningar. Eftersom intressenternas viljor kan 

förändras över tid gäller det att företagen hela tiden håller sig uppdaterade och ser till att vara 

flexibla.
108

  

 

4.5 Institutionell teori 

Institutionell teori är ett komplement till Legitimitetsteorin och Intressentteorin som bidrar till 

att beskriva hur organisationer uppfattar och svarar till förändringar i både institutionella 

regler och samhällets förväntningar. Teorin beskriver hur chefer i organisationer känner sig 

pressade att upprätta hållbarhetsredovisning för att på så sätt även upprätthålla sin legitimitet i 

samhället. Krav och påtryckningar kommer från bland annat samhället, andra företag och 

övriga intressenter.
109

  

 

Det finns två olika dimensioner inom Institutionell teori, den första är isomorfism och den 

andra är frikoppling. Isomorfism beskriver hur homogenitet kan uppstå mellan organisationer 

och Dimaggio och Powell (1983) har identifierat tre olika typer av isomorfism som påverkar 

hur företag väljer att till exempel hållbarhetsredovisa. Den första kallas påtvingande 

isomorfism vilket består av påtryckningar från företag och andra intressenter och bildas 

genom lagar och normer som företag måste rätta sig efter. Påtvingande isomorfism kan alltså 

både kopplas till Legitimitetsteorin och Intressentteorin, då företag känner sig tvingade att 

frivilligt upprätta en hållbarhetsredovisning för att tillgodose intressenterna när det kommer 

till ekonomiska, miljömässiga och sociala värderingar, och genom det även erhålla 

legitimitet.
110

  

 

Den andra typen av isomorfism kallas för härmande isomorfism vilken kan uppkomma på 

grund av osäkerhet då företag väljer att imitera andra företag som har lyckats väl. Här 

försöker chefer upprätthålla de starkaste intressenternas uppfattningar om att företaget är 

legitimt mot samhället. De adapterar andra organisationers innovativa arbetssätt och praxis för 

att inte riskera att förlora legitimitet. Chefer implementerar alltså endast de procedurer som de 

starkaste intressenterna anser vara acceptabla eller rent av nödvändiga.
111

 

 

                                                
108 Deegan, C. & Unerman, J. (2006), s. 289-290. 
109 Ibid. s. 296. 
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Den tredje och sista delen av isomorfism är den normativa delen, och uppstår från pressen 

företag känner från olika gruppers normer. Det kan handla om att chefer känner press att 

upprätta rapporter om verksamheten och däri att de följer de regler och normer som gäller, 

exempelvis vid redovisning. Vid rapportering av, för många företag, frivilliga frågor som 

exempelvis hållbarhet kan normativ press uppstå från olika grupper i samhället angående vad 

som ska rapporteras och på vilket sätt. Genom pressen skapas alltså gemensamma normer från 

någon inflytelserik grupp i samhället, vilket i sin tur påverkar chefernas beslut för vad de 

kommer att rapportera.
112

  

 

Den andra dimensionen inom institutionell teori är frikoppling och syftar till att organisationer 

utåt sett kan verka adoptera vissa redovisnings- och arbetssätt för att verka legitima gentemot 

samhället men egentligen är redovisningen mer till för syns skull än verklig. Skillnaden 

mellan det verkliga engagemanget och vilka prestationer som redovisas kallas alltså för 

frikoppling. Sociala och miljömässiga välgärningar kan på så sätt fungera som ett sätt att 

förbättra företagets image, även om det egentligen skiljer sig avsevärt från vad företaget 

verkligen utför.
113

   

 

4.6 Teoridiskussion 

De utvalda teorierna Carrolls pyramid av CSR, Carrolls trefaldiga modell, Legitimitetsteorin, 

Intressentteorin och Institutionell teori har alla relationer till varandra. De tre sistnämnda 

härstammar från den politiskekonomiska teorin som handlar om samhället och de 

intressekonflikter som kan uppstå. Enligt Deegan & Unerman (2006) definieras den 

politiskekonomiska teorin som det politiska, sociala och ekonomiska ramverk under vilket 

mänskligheten lyder. Med hjälp av dessa aspekter kan forskare se till ett bredare perspektiv 

om hur organisationer väljer att agera på marknaden och vilken information de väljer att 

redovisa. De hjälper således till att ge förklaringar till varför företag väljer att upprätta 

hållbarhetsredovisningar.
114

  

 

Intressent- och Legitimitetsteorin kopplas samman på det sätt att ett företag ofta upprättar 

redovisningen på uppdrag av dess intressenter, för att tillmötesgå deras krav och därigenom 

erhåller de sedan legitimitet till sin verksamhet. Teorierna skiljer sig dock åt när det handlar 

                                                
112 Dimaggio, P.J. & Powell, W. W. (1983). 
113 Deegan, C. & Unerman, J. (2006), s. 298. 
114 Ibid. s. 269. 
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om själva fokuseringen. Intressentteorin fokuserar på relationen mellan intressenter och 

företaget medan legitimitetsteorin fokuserar på hur företaget ska agera för att erhålla 

legitimitet från dess intressenter. Hasnas menar att legitimitetsteorin med det sociala 

kontraktet i fokus på senare år har blivit mer och mer respekterad bland normativa teorier och 

kan därmed ses som en utmanare till intressentteorin.
115

  

 

Hasnas menar även att både Legitimitetsteorin och Intressentteorin, antingen uttryckligen eller 

underförstått, erkänner att det finns ett moralt värde av individers samtycke. Individers 

samtycke till ett företags handlingar är således grunden i båda dessa teorier. Intressentteorin är 

underförstått uppbyggd kring detta begrepp samtidigt som samförståndet mellan företagen 

och samhället inom legitimitetsteorin och dess sociala kontrakt ligger till grund för hela 

teorins uppbyggnad.
116

  

 

Med hjälp av Carrolls pyramid av CSR kan en överskådlig bild fås av varför företag väljer att 

arbeta med hållbarhet. Teorin relateras även till intressentteorin och legitimitetsteorin då ett 

företag väljer vart de vill befinna sig i pyramiden beroende på vad dess intressenter anser och 

kräver av dem. Genom att intressenternas krav på företag ökar angående det etiska och 

filantropiska ansvaret blir företag tvungna att förflytta sig uppåt för att erhålla legitimitet. 

Även Institutionell teori kan härledas då företag rör sig uppåt i pyramiden på grund av 

påtvingande, härmande och normativa isomorfism.  

  

                                                
115 Hasnas, J. (1998). 
116 Ibid. 
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4. Empiri 

 

Inom detta avsnitt kommer de sex utvalda bankerna att beskrivas och resultatet av de 

intervjuer som genomförts kommer att behandlas. Vi redogör för bland annat bankernas 

redovisning, mervärdeskapande samt deras syn på framtiden. Först ut beskrivs Nordnet som 

sedan följs av Swedbank, Länsförsäkringar Uppsala, Danske Bank, Handelsbanken samt 

SEB. Sedan presenterar vi resultatet från PwC och avslutningsvis en sammanställning av det 

upplevda mervärdesskapandet. 

 

 

5.1 Nordnet 

Informationen är från en djupintervju med Adrian Westman hållbarhetsansvarig, Investor 

Relation Manager. Empirin har även kompletterats med information från Nordnets 

årsredovisning 2010.  

 

Nordnet grundades 1996 och är en uppstickare som har valt att gå från att endast vara 

nätmäklare till att bli en nätbank som arbetar inom tre områden, värdepappershandel, pension 

och bank berättar Westman. De är idag Nordens största nätmäklare och dess framtida mål är 

att även bli Nordens ledande bank inom sparande. Dit skall de komma genom att fokusera på 

att erbjuda tjänster som gör det enkelt att spara, placera och låna. 

 

Westman är tydlig med att förklara att dess verksamhet bygger på ett stort förtroende både 

från dess intressenter och från allmänheten. Det är därför viktigt för dem att föra ett proaktivt 

arbete inom etik och ansvarstagande för att bevara marknadens förtroende och nå sin vision 

om att bli Nordens ledande bank inom sparande.  

 

Westman berättar att de inte har kommit så långt med sitt arbete med hållbarhet och därför har 

de valt att inte kommunicera detta externt mer än vad som står i årsredovisningen. I 

årsredovisningen finns ett avsnitt där de idag skriver om sitt arbete med hållbarhet. De har 

valt att dela upp hållbarhet i de tre nivåerna; etiska frågor, miljöfrågor och socialt.  

 

De etiska frågorna ska känneteckna hela verksamheten och detta är enligt Westman otroligt 

viktigt för en bank eftersom det ökar trovärdigheten. Dock kommuniceras detta främst internt 
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till medarbetare genom att styrelsen varje år upprättar etiska riktlinjer som innebär att de 

anställda agerar på ett ärligt och rättvist sätt samt med skicklighet, omsorg och skyndsamhet. 

Alla medarbetare måste även gå en kurs i etik och sekretess samt en utbildning om 

penningtvätt. 

 

Nordnets miljöpåverkan anser Westman vara begränsad på grund av att de är en bank vars 

främsta verksamhet bedrivs via internet. De har därför inte valt att anta någon ordentlig 

miljöpolicy, dock arbetar de aktivt med bland annat återvinning, minska 

pappersförbrukningen och minska sina tjänsteresor. Detta bekräftas av att de i 

årsredovisningen tydligt skriver om optimering av deras återvinningsarbete.
117

 

 

Arbetet med sociala frågor är dock större. Westman berättar om deras engagemang i 

Nordnetskolan som de kommunicerar externt med syfte att öka kunnandet om sparande hos 

allmänheten. Genom att erbjuda kostnadsfria kurser på internet ska det bli mer lättförståeligt 

och enkelt för både kunder och icke-kunder att spara. Nordnets sociala arbete involverar 

också arbetsmiljö och hälsa där de har satsat på friskvård och bland annat att öka antalet 

aktiva medlemmar genom gemensamma aktiviteter. De arbetar även aktivt med jämställdhet 

och sponsring. 

 

Sammanfattningsvis anser Westman att Nordnet som bank självklart har ett hållbarhetsansvar 

och detta blir allt mer centralt. Dock är dess påverkan på miljö och liknande begränsat, deras 

ansvar skiljer sig också mot ”gammelbankerna” (SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken), 

vilka bland annat bedriver sådan verksamhet som kräver ett större engagemang i hållbarhet, 

till exempel skapar ett stort utlåningsarbete i Baltikum krav på en annan typ av ansvar. 

 

Redovisningen 

Tidigare har Nordnet inte valt att arbeta med hållbarhet på något strukturerat sätt, men tanken 

är att detta nu ska förändras då de till våren väljer att publicera deras första 

hållbarhetsredovisning. Det som har varit drivande till detta är främst dess ägare som till 

trettio procent består av Öhmankoncernen. Det är ett bolag med tydlig värdegrund om att de 

ska vara klimatneutrala och således inte bedriva verksamhet som bidrar till globala 

klimatförändringar och har därför gett Nordnet påtryckningar till att ta ett mer strukturerat 

                                                
117 Årsredovisning 2010, s. 5. 
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hållbarhetsgrepp. Nordnets verksamhet bygger på tre värdeord; enkelt, modernt och aktivt. 

Dessa kommer de hålla kvar vid men Westman beskriver att hållbarhetsarbetet nu kommer att 

vävas in i de två sistnämnda. 

 

Hållbarhetsredovisningen kommer att upprättas i enlighet med GRI:s riktlinjer och de har valt 

att placera sig på en C-nivå eftersom de känner att det är en bra ingångsnivå och det matchar 

även dess ambitionsnivå. Att sträva efter en högre nivå nu anses kräva för mycket arbete och 

eftersom de inte heller har någon speciell avdelning som arbetar med hållbarhet anses det vara 

för komplicerat berättar Westman. 

 

Redovisningen kommer främst rikta sig mot aktieägare och anställda men även kunder och 

leverantörer. Målet med redovisningen är att sätta en nollpunkt med hållbarhetsarbetet och 

därmed kunna sätta tydliga mål med den första redovisningen. De vill även öka 

medvetenheten om att de arbetar aktivt med hållbarhet. Att låta en oberoende part granska 

redovisningen är inte aktuellt i år men eventuellt till nästkommande redovisning. Westman 

tycker absolut att detta skulle bidra med att skapa mervärde men de har valt att vänta med 

detta tills nästa år då de har fått mer rutin på vad de gör. De har dock valt att ta in en extern 

konsult som har god erfarenhet av just hållbarhetsredovisning för att bistå med hjälp och input 

vid upprättandet av rapporten. 

 

Mervärdesskapande 

I tabellen nedan har Westman fått gradera vilket mervärde han anser skapas vid arbete med 

hållbarhet. Westman tycker att ekonomiskt mervärdesskapande har varit relativt begränsat 

eftersom de än så länge inte sett några självklara ekonomiska resultat. Satsningen på 

Nordnetskolan har dock genererat nya kunder och det har även bidragit till att stärka 

varumärket. Tack vare ett bra gensvar på hållbarhetsarbetet från både anställda och kunder 

uppfattas även det ha bidragit till att skapa mervärde. Miljömässigt mervärde är dock 

begränsat då de hittills inte arbetet med detta särskilt mycket.  
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Totalt anser Westman att mervärde har skapats men det är än så länge inte överväldigande. 

Han tycker att det är svårt att se direkta mervärden men det går givetvis att hitta genom att 

länka samman till det arbete de redan utför och dess tre värdeord.  

 

Mervärde- 

skapande 

1: Inget 

mervärde 
2 3 4 5 

6: Mycket 

stort 

mervärde 

Ekonomiskt  X     

Varumärkes- 

byggande 
  X    

Anställda    X   

Kundrelationer   X    

Miljömässigt  X     

Totalt   X    

 

 

Framtiden 

Hållbarhetsredovisningen kommer att vara viktig för företagets framtid, främst för att det är 

ett bra sätt att långsiktigt spara resurser och tid. Eftersom det är allt fler som är intresserade av 

hur Nordnet arbetar med hållbarhet tar det mycket tid att svara på frågor. Genom att upprätta 

en hållbarhetsredovisning blir det enkelt att hänvisa folk till den rapporten och på så sätt spara 

tid. 

 

Westman tror garanterat att fokus på hållbarhetsarbetet kommer att öka och att det i framtiden 

kommer bli ännu viktigare att redovisa hur man faktiskt arbetar med hållbarhet och resultatet 

av det. Många företag upprättar idag hållbarhetsredovisning endast för syns skull och den kan 

ofta uppfattas som en aning otydlig och svävande, dock tror Westman att även denna 

redovisning så småningom kommer att gå mot att bli mer informativ och seriös likt den 

vanliga finansiella redovisningen. 

 

Om tio år tror Westman att Nordnet kommer ha ett mer strukturerat arbete med hållbarhet och 

att de då har en anställd som arbetar specifikt med hållbarhet. Nordnets mål är att vara 

Nordens ledande bank inom sparande till år 2018. Organisationen kommer då vara klart större 

och i och med det växer deras ansvar och krav från intressenter. 
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5.2 Swedbank 

Den insamlade informationen kommer från en djupintervju med Staffan Dahlbäck, 

hållbarhetschef. Empirin har även kompletterats med information från Swedbanks 

årsredovisning 2009 samt deras hållbarhetsrapport från 2009. 

 

Swedbank kategoriseras som en av de fyra storbankerna. De erbjuder ett stort antal finansiella 

produkter och tjänster där utgångspunkten är en traditionell bankmodell som fokuserar på 

nära kundrelationer och rådgivningstjänster. Swedbank har sin grund i Sparbanksrörelsen och 

jordbrukskassan vilket bidragit till att banken alltid haft stort fokus på samhällsansvar och etik 

ända sedan deras start på 1820-talet. ”Det sitter i vårt DNA” som Dahlbäck uttrycker. 

Bankens fokus på miljöfrågor är otroligt viktigt enligt Dahlbäck då deras bankprodukter alltid 

ska vara framtagna ur miljösynpunkt. Sociala aspekter och mänskliga rättigheter är även 

centralt då de bedriver verksamhet i Baltikum, Ryssland, Ukraina m.m. Swedbank är även den 

första och enda börsnoterade banken i Norden som är licensierade enligt ISO 14001. 

 

Hållbarhet är en naturlig del i affärsverksamheten och har därför under en längre tid varit 

integrerad i både Swedbanks webbplats och årsredovisning. Dahlbäck poängterar att det är 

viktigt att visa alla intressenter hur de arbetar med hållbarhet och vad de kommer fram till. 

Arbetet med hållbarhet ska finnas med i hela affärsprocessen och det räcker således inte med 

att måla upp en tjusig webbplats och årsredovisning endast för syns skull. Efter finanskrisen 

blev det ännu viktigare med transparens och öppenhet. Swedbank passade även då på att göra 

om varumärket och då uppdatera dess värderingar mot ett mer hållbarhetsfokus. Dahlbäck 

berättar att deras värderingar har varit Open, Simple och Care tills i höstas då de även lade till 

Sustainable på grund av att de bland annat ville lyfta fram fokuset på hållbarhetsfrågor. 

 

Swedbank har genom åren erhållit en del priser för sitt hållbarhetsarbete. Bland annat fick de 

under 2010 utnämningen Årets Finansiella Folkbildare i Sverige av Unga Aktiesparares 

Riksförbund, vilket är resultatet av att banken har satsat på utbildning av unga inom sparande 

och privatekonomi för att de skall lära sig att fatta bättre beslut angående deras 

privatekonomi. De har även utsetts till det mest ansvarsfulla företaget i Estland av magasinet 

Äeripäev och erhållit förstapriset Socially Responsible Award i Litauen, utdelat av National 

Responsible Business Awards.
 118
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Redovisningen 

Dahlbäck berättar om att nyfikenheten kring hållbarhetsredovisning väcktes för två år sedan. 

De lät då en konsult komma in för en utvärdering och i och med det upptäckte de att de redan 

hade 17 av totalt 79 av GRI:s indikatorer i sin årsredovisning och på webbplatsen. Detta 

gjorde att de naturligt valde att börja redovisa enligt GRI:s ramverk G3 och placera sig på en 

C-nivå. Att sträva efter en högre nivå då ansågs inte aktuellt på grund av finanskrisen och att 

det skulle innebära mycket mer arbete och krav på fler nyckeltal och indikatorer. Banken har 

dock under åren 2000 till 2003 redovisat enligt GRI och dess tidigare regelverk, men efter det 

tog de ett uppehåll för att börja redovisa enligt G3 under 2009
119

. 

 

Svårigheter som Dahlbäck lyfter fram med GRI handlar om att man som företag inte alltid har 

kontroll på sina affärsprocesser och vad man själv strävar efter med redovisningen. Detta kan 

lätt leda till att redovisningen blir betydelselös. I och med det uppdaterade regelverket G3 

anser de att det nu ha blivit lättare att redovisa då företaget själv väljer indikatorer utifrån sin 

egen verksamhet. 

 

Swedbank har valt att inte bli granskade av en oberoende part, dock anser Dahlbäck att detta 

skulle bidra med att skapa mervärde genom att det blir trovärdigare och man kommer bort 

från att redovisningen kan uppfattas som endast en reklamprodukt. I dagsläget uppger 

Swedbank dock att deras hållbarhetsrapport från 2009 faktiskt är granskad av en extern part 

men det är ett fel som inte ännu har korrigerats
120

.    

 

Att se på vad just hållbarhetsredovisningen har bidragit med är svårt enligt Dahlbäck, detta 

eftersom man ska se hållbarhetsredovisningen och den vanliga finansiella redovisningen som 

en helhet och inte var och en för sig. Medarbetarna har dock svarat mycket positivt till 

hållbarhetsarbetet och det finns ett stort intresse i ämnet. Swedbank håller bland annat 

kontinuerligt hållbarhetsseminarium tillsammans med de anställda för att föra diskussioner 

kring ämnet. De har även sett konkreta resultat på miljösidan i form av minskad 

pappersförbrukning och ändrad resepolicy då de anställda nu alltid färdas med hjälp av tåg 

istället för enskilda bilar eller flyg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

                                                
119 Swedbanks årsredovisningen 2009, s. 44. 
120 Swedbanks hållbarhetsredovisning 2009, s. 2. 
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Mervärdesskapande 

I tabellen nedan har Dahlbäck fått gradera vilket mervärde han anser att det skapas vid arbete 

med hållbarhet. Dahlbäck tycker att ekonomiskt mervärdesskapande på grund av 

hållbarhetsarbetet har vart relativt begränsat, dock har det helt klart bidragit till att stärka 

varumärket. Eftersom det för Swedbank är viktigt med Employer Branding, som handlar om 

hur potentiella, nuvarande och tidigare anställda uppfattar varumärket, skapas mervärde 

genom att de via hållbarhetsarbetet blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kundrelationerna 

uppfattas också ha stärkts på grund av hållbarhetsarbetet eftersom allt fler kunder efterfrågar 

att företag blir miljöcertifierade och tar sitt samhällsansvar. Miljömässigt mervärde skapas 

likaså och totalt anser Dahlbäck att betyget hamnar på en fyra av sex möjliga poäng. 

 

Mervärde- 

skapande 

1: Inget 

mervärde 

 

2 3 4 5 

6: Mycket 

stort 

mervärde 

Ekonomiskt   X    

Varumärkes- 

byggande 
   X   

Anställda    X   

Kundrelationer   X    

Miljömässigt    X   

Totalt    X   

 

Framtiden 

Enligt Dahlbäck är hållbarhetsarbetet otroligt viktigt för Swedbanks framtid. Det har genom 

åren blivit en kärnfråga för dem och deras värderingar har förändrats med detta. Själva 

redovisningen blir då en konsekvens av arbetet där de vill lyfta fram vad de kommit fram till, 

både det bra och mindre bra. Dahlbäck förtydligar att han absolut inte ser detta som en 

övergående trend utan det är en del av deras verksamhet och de företag som väljer att inte 

hänga på detta kommer inte finnas kvar särskilt länge. Dock anser han att det som bank är 

svårt att se vad just de kan bidra med, här är det viktigt att ha ett globalt synsätt och inte fastna 

nationellt. Det finns dock anställda som anser att man borde koncentrera sig på 

hemmamarknaden, men idag är det viktigt att förstå att allt som sker i världen i slutändan 

även kommer att påverka Sverige och Swedbank. I framtiden kommer arbetet med hållbarhet 

bli ännu mer omfattande och Dahlbäck tror att fler kommer att arbeta med det, både i 

Swedbank och i hela bankrörelsen. 
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5.3 Länsförsäkringar Uppsala 

Insamlad information kommer från en djupintervju med Tina Kardum Funnemark, PR 

ansvarig och ansvarig för externa relationer i hela Länsförsäkringsverksamheten, både bank 

och försäkring, med placering i Uppsala. Empirin har även kompletterats med information 

från Länsförsäkringar Uppsalas årsredovisning 2010. 

 

Länsförsäkringar Uppsala är ett av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som är utspridda 

över hela Sverige, vilka tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Deras verksamhet involverar 

sakförsäkring, livförsäkring, banktjänster och fastighetsmäklartjänster som förmedlas via 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Att samla alla tjänster under ett tak är någonting som 

kunderna mer och mer efterfrågar och genom att erbjuda just det har Länsförsäkringar 

Uppsala kunnat erhålla marknadsandelar. Eftersom de 24 bolagen är självständiga lokala 

bolag och upprättar enskilda årsredovisningar har vi valt att koncentrera oss på 

Länsförsäkringar Uppsala där Tina Kardum Funnemark är placerad.  

 

Bankverksamheten är alltså integrerad i den övriga verksamheten och på grund av detta är 

Länsförsäkringar Uppsala ett speciellt fall då hänsyn måste tas till att de även har andra frågor 

att ta hänsyn till när det handlar om hållbarhet som skiljer sig från bolag som endast bedriver 

bankverksamhet menar Funnemark.  

 

Länsförsäkringar AB har valt att arbeta lokalt med hållbarhetsfrågor. Det innebär att det har 

upprättats lokala miljöprotokoll som skiljer sig för varje län. Detta innebär att de är autonoma 

i varje bolag och har då nära till beslutsfattandet. Trots detta har de ett samarbete och ett 

samspel utåt.  

 

Funnemark berättar att Länsförsäkringar Uppsala arbetar med hållbarhet på ett flertal sätt 

beroende på vilket område som syftas.  De har under hela sin verksamhetstid arbetat aktivt 

med CSR-frågor sedan starten för ungefär 150 år sedan. Detta beror delvis på att de i grunden 

är ett försäkringsbolag och att det alltid haft ett kollektivt ansvar för att sprida risker. Det 

innebär att de måste fokusera på skadeförebyggande arbete eftersom det i slutändan annars 

kommer drabba dem själva. Funnemark förtydligar att arbetet med hållbarhet förklaras både 

av ett egenintresse men också av att det idag har blivit en central fråga som är viktig för hela 

samhället. Det har kommit många nya regelverk som bolaget är tvungna att följa men de 

arbetar även med mjukare faktorer, som att till exempel förändra attityder hos människor. 



47 

 

Funnemark poängterar att det är de mjukare faktorerna som betyder mest för dem eftersom 

kunder idag värdesätter företag som tar ansvar och behandlar anställda och miljö med respekt. 

Denna samhällsutveckling har skapat en hållbarhetstrend som företag måste anpassa sig efter. 

 

Redovisningen 

I allt vad bolaget gör tänker de på miljökonsekvenser och hur deras varumärke påverkas. 

Deras ambition är enligt Funnemark därför hög när det kommer till att följa regelverk och 

granskningar. De följer idag bland annat ISO 14001
121

 och har ambitionen att följa den nya 

uppgraderade standarden ISO 26000, men eftersom den är relativt ny har de inte hunnit ta 

ställning till det än. Bolaget följer inte GRI:s regelverk G3 än, och kunskapen om att den 

existerar är mycket låg. Dock poängterar Funnemark att de alltid är angelägna att följa nya 

och uppdaterade regelverk eftersom de måste vara säkra på att de levererar det som krävs av 

dem som företag. Dock finns det inget specifikt skäl till varför de inte väljer att följa 

standarden, utan det handlar mest om att de inte är insatta i vad detta regelverk innebär.  

  

Bolagets övriga hållbarhetsarbete har dock en regelbunden revision och det granskas utifrån 

kvalitetsreglerna. Reglerna omfattar inte bara medarbetare utan även de som arbetar på 

uppdrag åt Länsförsäkringar Uppsala. Lagstiftningen är ett trubbigt instrument och i bolagets 

årsredovisning förtydligar de att det är ett ständigt ställningstagande till problem och 

valsituationer där inte bara lagens bokstav ska följas utan även dess anda. Total synbarhet i 

allt de gör är enormt viktigt eftersom det är ett kundägt bolag som måste ha total öppenhet till 

sina kunder. Funnemark berättar att allt handlar om att skapa tillit från kunderna och att det 

genom detta finns stort mervärde att erhålla. Genom att inte försöka dölja något utan direkt 

vara rak och tydligt till intressenterna inger det ett starkare förtroende för bolaget. Det finns 

överlag en viss misstänksamhet i samhället idag och det har därför blivit allt viktigare att våga 

visa upp det man gör. Det handlar om att ha transparens i företaget och även om att våga stå 

för fel och misstag man begått istället för att försöka dölja dem. På grund av bolagets satsning 

på att upprätthålla kunders förtroenden har de erhållit högt resultat i en undersökning om 

kundnöjdhetsindex som Handelshögskolan i Stockholm har utformat, vilket mäter kunders 

uppfattning om banken överlag. Funnemark menar att kunder som endast är kunder på 

försäkringssidan väljer att även bli bankkunder när de får veta vilket hållbarhetsarbete 

Länsförsäkring Uppsala utför. Idag består Länsförsäkringar Uppsalas hållbarhetsarbete bland 
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annat av sponsring av idrott, nattvandring i staden, en tobaksfri duo vilken verkar mot att få 

ungdomar att använda tobak, aktivt arbete mot mobbing samt nolltolerans mot alkohol och 

droger. Genom detta engagemang har de blivit nominerade i en företagargala i mars för bästa 

samhällsansvar, där arbetet med sponsring är centralt.  

 

Det är lika viktigt för Länsförsäkringar Uppsala att kommunicera miljö- och 

hållbarhetsinformation till medarbetare som alla andra intressenter. Det är även lika viktigt att 

de anställda följer reglerna och att de också bryr sig. Därför har bolaget obligatoriska 

samlingar där bland annat miljö diskuteras och medarbetarna ska då känna att de kan vara 

med och påverka. Funnemark anser att detta har givit positiva resultat, dock är det väldigt 

svårt att mäta konkret då det inte har något liknande en resultaträkning att använda sig av. 

 

Mervärdesskapande 

I tabellen nedan har Funnemark fått gradera vilket mervärde hon anser skapas vid arbete med 

hållbarhet, där 1 är inget mervärde och 6 mycket stort mervärde. Funnemark anser själv att 

ekonomiskt mervärdesskapande har varit relativt stort, dock finns inte några statistiska belägg 

för detta men allt har inverkan på det ekonomiska, till exempel när man minskar transporterna 

för att minska den negativa miljöpåverkan påverkas även ekonomin positivt. Ett mycket stort 

mervärde uppfattar Funnemark ha skapats genom hållbarhetsarbetet som starkt har bidragit 

med att stärka varumärket. Även mervärdet för de anställda har varit stort vilket Funnemark 

tror beror på att det för den yngre generationen är allt viktigare att företaget agerar utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Den äldre generationen uppfattas istället prioritera andra aspekter inom 

affärsverksamheten. Det har även blivit allt viktigare för kunder att ett företag tar sitt 

hållbarhetsansvar och därför anses ett relativt stort mervärde skapas även för dem. 

Miljömässigt mervärde är även det stort och totalt anser Funnemark att ett ansenligt mervärde 

har skapats då det handlar om mycket viktiga frågor som är relevanta för verksamheten. 

Mervärde- 

skapande 

1: Inget 

mervärde 
2 3 4 5 

6: Mycket 

stort 

mervärde 

Ekonomiskt    X   

Varumärkes-

byggande 
     X 

Anställda     X  

Kundrelationer    X   

Miljömässigt     X  

Totalt     X  
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Framtiden 

Hållbarhetsarbetet är enormt viktigt för Länsförsäkringar Uppsalas framtid. Bolaget har 

kommit långt med sitt engagemang men det finns samtidigt otroligt mycket kvar att göra. 

Funnemark tror att arbetet med hållbarhet kommer accelerera enormt de närmsta åren då 

frågan engagerar folk i alla åldrar och kategorier och företag som inte anpassar sig till detta 

kommer få det svårt. Funnemark fortsätter att berätta att hon absolut inte ser 

hållbarhetsarbetet som en övergående trend utan att detta är en utveckling som kommer hålla i 

sig av flera skäl, främst miljömässiga och ekonomiska. 

 

Idag är det Länsförsäkringar Uppsala och Halland som ligger i framkant med 

hållbarhetsarbetet och det skiljer sig en del från hur de andra bolagen arbetar med det. I 

framtiden ser dock Funnemark att de övriga 21 bolagen kommer att komma i fatt och alla 

kommer att bli mer samstämmiga. Om ungefär tio år tror Funnemark att Länsförsäkringar 

Uppsala kommer ha en egen avdelning som arbetar heltid med hållbarhetsfrågor och att 

mycket mer resurser satsas på detta. De håller i dagsläget på att bygga upp en CSR avdelning 

för att bland annat öka transparensen och de satsar mycket på att marknadsföra sig och sitt 

hållbarhetsarbete genom olika sociala medier som till exempel deras hemsida och Facebook. 
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5.4 Danske Bank 

Informationen kommer från en djupintervju med Ulrika Huss, CR ansvarig på Danske Bank i 

Sverige. Empirin har även kompletterats med information från Danske Banks CR-rapport 

2010. 

 

Danske Bank Group är Danmarks största finanskoncern och en av de största i norden. De har 

kunder över hela världen och kontor i bland annat de skandinaviska länderna samt Irland, 

Nordirland och Baltikum. Danske Bank erbjuder en stor mängd finansiella tjänster och 

produkter till sina kunder. Banken beskriver sina kärnvärden som integritet, tillförlitlighet, 

värdeskapande, expertis och engagemang. Genom dessa värden vill banken skapa ett 

mervärde för kunden.
122

 Kärnvärdena är någonting som Ulrika Huss anser går hand i hand 

med hållbarhetsarbetet och att Danske Bank lägger stor vikt vid hållbarhet. Utgångspunkten i 

deras övergripande samhällsansvar ligger på kunder, medarbetare, miljö och samhälle. 

. 

Danske Banks huvudkontor är placerat i Köpenhamn och det är även där som koncernens 

sekretariat för Corporate Responsibilities, CR frågor är beläget. Sekretariatet ansvarar för 

vilka handlingar som ska utföras, vilket fokus som ska hållas och vad som ska rapporteras 

samt på vilket sätt det ska ske. I varje land sitter en CR-ansvarig och en CR Board som även 

sitter med i bankens ledningsgrupp. Ulrika Huss roll i CR Board är likställd en VD:s, det är 

alltså hon som har det operativa ansvaret och arbetar med att verkställa de beslut som tas.  

 

Ulrika Huss menar att det finns många parametrar som spelade in när banken valde att börja 

arbeta med hållbarhet. Idag ses hållbarhetsarbetet som en viktig del av verksamheten. Huss 

anser att det dels handlar om att få perspektiv på affärsverksamheten men också för att skapa 

öppenhet och transparens gentemot samhället. Genom hållbarhetsrapporteringen vill de ge 

någonting tillbaka till samhället och visa att de tar sitt ansvar. De vill visa att de är en bra 

arbetsgivare samt ett bra företag för kunderna. Ambitionen är att vara ett trovärdigt och 

tillförlitligt företag och därför är det viktigt att visa vem man egentligen är och vilken 

verksamhet man bedriver. Fokus ska alltså inte enbart ligga på det finansiella planet utan även 

på aspekter som miljö, samhälle och etik.   
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Ulrika Huss anser inte att hållbarhetsarbetet har förändrat eller påverkat företagets 

övergripande strategi eftersom det är så många olika parametrar som spelar in på strategin. 

Däremot anser hon att hållbarhetsarbetet hjälper till att skapa fokus på olika områden, 

exempelvis i kontakten mellan banken och resten av samhället. 

 

Redovisningen 

Danske Bank redovisar idag i enlighet med GRI:s ramverk G3.
123

 Skälet till att de har valt att 

följa GRI:s rekommendationer är att de anser att GRI är det största och mest kända ramverket 

för hållbarhetsansvar och därför kändes det som den naturliga vägen att gå. Det bidrar även 

till att analytiker kan göra jämförelser och banken kan på så sätt enklare mäta sig med andra 

banker som redovisar enligt samma standard.  

 

Danske Bank har beslutat sig om att ligga på GRI:s nivå B. Huss menar att det egentligen inte 

är nivån i sig som är det viktiga utan istället är det arbetet företaget utför som ska vara i fokus. 

De strävar hela tiden efter att förbättra hållbarhetsarbetet, dock inte på grund av att de vill 

uppnå en högre nivå utan det är främst för att förbättra resultatet av arbetet. Däremot menar 

Huss att GRI-nivån kan fungera som ett bra internt styrningsverktyg där man lättare kan se 

om företaget uppnår sina mål. Danske Banks CR rapport granskas internt i verksamheten. 

Orsaken till att det inte valt att låta en utomstående part granska rapporten är att de anser att 

den interna granskningen är minst lika trovärdig och grundligt utförd som en extern skulle 

vara. En utomstående granskning är även mycket tids- och resurskrävande i förhållande till 

den interna som Danske Bank utför. Den fördel som Huss finner med extern revision är att det 

kan sända ut signaler om högre trovärdighet och oberoende.        

 

Redovisningen ses i första hand rikta sig mot analytiker, experter inom hållbarhet och andra 

aktörer som arbetar med CSR. Huss anser att det dock finns vissa svårigheter med GRI när det 

kommer till rapporteringen. Hon menar att det finns en risk för överrapportering eftersom 

företagen dels försöker följa och leva upp till de punkter som GRI:s riktlinjer kräver och dels 

försöker de fokusera på den egna verksamheten och vilka frågor som är viktiga för just dem. 

Alla GRI:s punkter behöver möjligtvis inte vara nödvändiga för Danske Bank men ändå måste 

de rapportera dem för att uppfylla GRI:s krav för en viss nivå. Det kan i dessa fall uppstå 

onödig och tidskrävande dubbelrapportering enligt Huss.  

                                                
123 Danske Banks CR-rapport från 2010, s. 10. 
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Hållbarhet är ett relativt nytt område och i jämförelse med andra banker var Danske Bank 

tidiga med en tydlig och fulltäckande rapportering om det hållbarhetsarbete som de utför. Idag 

tittar andra företag på Danske banks hållbarhetsarbete och följer i deras fotspår enligt Huss. 

Företagets image har en stark koppling till vad kunderna uppfattar att det gör inom 

hållbarhetsengagemang. Huss anser att det är av största vikt att kunna visa kunderna vilket 

arbete som faktiskt utförs eftersom hållbarhetsarbetet får mindre effekt om ingen vet om att 

det utförs. Det gäller då att informera omvärlden på ett sätt som speglar det engagemang och 

arbete som utförs i verksamheten utan att det uppfattas som att endast göra reklam.  

 

Huss menar att intressenter som kunder, samarbetspartners och företag svarar på 

hållbarhetsredovisningen väldigt olika. För de som är mer intresserade finns det mycket arbete 

att visa upp i form av rapporter och information på hemsidan. Huss anser dock att 

bankbranschen inte har ett rykte om sig att göra bra saker för samhället. Det finns en 

negativitet kring dem som gör att de måste jobba ännu hårdare än företag i många andra 

branscher och att det därmed blir ännu viktigare att visa upp det faktiska arbetet de utför. 

Allmänhetens kunskap och uppfattning om varumärket spelar också en viktig roll för hur 

kunderna uppfattar hållbarhetsarbetet. Ett mer välkänt varumärke har lättare att förmedla sitt 

engagemang enligt Huss. 

 

Mervärdesskapande 

I tabellen nedan har Huss fått gradera vilket mervärde hon anser skapas vid arbete med 

hållbarhet. Hon tycker att mervärdet för både ekonomiskt, varumärkesbyggande och miljö är 

relativt högt medan mervärdet för anställda och kundrelationer har fått ett något lägre betyg. 

Hon menar att hållbarhetsarbetet har skapat större fokus på de anställda vilket bidragit till ett 

ökat mervärde. Även kundrelationerna har förbättrats genom arbetet med hållbarhet då 

kunderna är ett av deras fyra fokusområden och därmed påverkas de av engagemanget.  
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Miljömässigt anser Huss att de kan prata om miljön på ett helt annat sätt än innan 

hållbarhetsarbetet började. Det går lättare att kommunicera och de många tidigare 

”pekpinnarna” är borta vilket har underlättat. Totalt ger Huss det mervärde som 

hållbarhetsarbetet skapat en fyra i betyg. 

 

Mervärde- 

skapande 

1: Inget 

mervärde 
2 3 4 5 

6: 

Mycket 

stort 

mervärde 

Ekonomiskt    X   

Varumärkes- 

byggande 
   X   

Anställda   X    

Kundrelationer   X    

Miljömässigt    X   

Totalt    X   

 

 

Framtiden   

Huss anser att hållbarhetsarbetet är mycket viktigt för framtiden och att det hela tiden handlar 

om att hitta nya former av hållbarhet att utveckla. De tittar på andra företag och på vilket sätt 

de har engagerat sig för att kunna hitta nya vägar att utveckla hållbarhetsarbetet, även på 

företag i andra branscher som exempelvis SAAB, vilka har lyckats väldigt bra.  

 

Engagemang inom hållbarhet kommer att bli viktigare för konsumenter eftersom de blir mer 

och mer medvetna om samhällsfrågor. Företag vill hellre göra affärer med andra företag som 

tar sitt sociala, etiska och miljömässiga ansvar. Även för unga jobbsökande blir det viktigare 

att söka sig till företag som tar ansvar.  

 

Om tio år tror Ulrika Huss att hållbarhetsarbetet kommer att vara en mycket mer integrerad 

del av affärsverksamheten. I och med ökade krav från kunder, anställda och andra intressenter 

så kommer även engagemanget att öka. Bankerna kommer i större utsträckning att behöva 

bevisa vilken verksamhet de bedriver och hur de tar sitt ansvar.    
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5.5 Handelsbanken 

Informationen kommer från en djupintervju med Lars-Kenneth Dahlqvist, Investor Relations.  

Empirin har även kompletterats med information från Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning 2010. 

 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank som riktar sig mot både privatpersoner och mot 

företag. De har bedrivit bankverksamhet sedan 1871 och agerar idag på marknaderna Sverige, 

Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.
124

  Banken är noggrann med att förtydliga att de 

är beroende av kunder, allmänhetens samt myndigheternas förtroende och på grund av detta 

har de alltid lagt stort fokus på hållbart företagande med deras arbetssätt och långsiktighet i 

deras relationer och ansvar.  

 

Dahlqvist arbetar med Investor Relations och har till uppgift att informera företagets 

intressenter om aktuella frågor och dess övergripande strategi. Han berättar att 

hållbarhetsarbete alltid har varit en naturlig del i bankens verksamhet och att det går väldigt 

långt tillbaka till innan själva begreppet CSR uppkommit. För över hundra år sedan handlade 

det om frivilliga åtgärder från företagets sida och frivilligt ansvarstagande när det kom till 

etiska, sociala och miljömässiga frågor. Deras arbete med hållbarhet har med åren vuxit och 

företaget har blivit än mer ansvarsfulla, dock har de varit dåliga på att kommunicera detta 

externt och de har därför valt att nu lägga större fokus på att ”förpacka” engagemanget bättre, 

i form av att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 

Målet är enligt Dahlqvist att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela organisationen och alltid 

vara en del av varje vardagsbeslut. Banken har upprättat tydliga policys som ska hjälpa till att 

guida och vägleda personalen i bland annat etikfrågor, ansvarstagande samt beaktande av 

sociala risker och miljörisker vid exempelvis kreditgivning. I Handelsbankens årsredovisning 

förklarar de närmare att de etiska riktlinjerna fastslås av styrelsen varje år. De innefattar 

grundläggande och självklara regler som att de anställda ska följa lagar och föreskrifter som 

reglerar bankens verksamhet. De uppmanar de anställda att fråga sig ”Kan jag redovisa mitt 

handlande inför övriga anställda i banken, myndigheter, media och allmänheten utan att känna 

minsta tvekan inför frågan om mitt handlande har varit etiskt godtagbart?”
125

 

 

                                                
124 Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2010, inledning. 
125Ibid. s. 14. 
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Dahlqvist menar att bankverksamhet till skillnad från andra verksamheter är speciellt på 

grund av att det bygger på allmänhetens förtroende. För att upprätthålla förtroendet är det 

viktigt att omgivningen uppfattar banken som ansvarstagande och att de har en hållbar 

affärsidé. Han forsätter och berättar om att det är viktigt att analysera den egna verksamheten 

ur alla perspektiv, det vill säga ekonomiskt, miljömässigt och etiskt. Olika branscher kommer 

då fram till olika svar eftersom riskerna skiljer sig mycket åt. Den absolut största risken för en 

bank är den sociala risken sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att de måste vara 

ansvarsfulla i sin kreditgivning och att inte låna ut pengar till kunder som inte kan betala 

tillbaka. Detta skulle i sig inte innebära några stora kostnader för banken eftersom det handlar 

om så små summor, men för kunden kan det ställa till med stora problem, och detta påverkar i 

sin tur bankens rykte. Därför har även utvecklingen av hållbarhetsarbetet bidragit med bland 

annat att banken har blivit försiktigare med att låna ut pengar än tidigare. 

 

Redovisningen 

Banken är sedan 2009 ansluten till Global Compact och redovisar enligt deras tio principer.
126

 

De redovisar alltså hur banken arbetar med bland annat ansvarsfullt företagande och 

miljöfrågor. Det handlar då om både bankens egen resursförbrukning men främst den 

indirekta miljöpåverkan av kreditgivning och kapitalförvaltning. 

 

För första året någonsin kommer Handelsbanken i år även publicera en separat 

hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt GRI:s regelverk G3. Det är en relativt stor 

rapport på trettio sidor med en specificering av indikatorerna på de sista sidorna. Banken har 

valt att placera sig på nivå C till att börja med, men har inte valt att få den granskad av en 

oberoende part. Målsättningen med redovisningen enligt Dahlqvist är att bli mer transparenta 

och tydliga gentemot sina intressenter. Genom att beskriva och förklara hur banken arbetar 

med hållbarhet kommer intressenterna kunna erhålla en mer korrekt helhetsbild av företaget. 

Den riktar sig därför till både kunder och anställda men även ägare, investerare och andra 

intresseorganisationer. 

 

Anledningen till varför Handelsbanken inte låter hållbarhetsredovisningen bli granskad av en 

oberoende part är enligt Dahlqvist att han inte anser att ett tillräckligt mervärde skapas. Han 

förklarar att det inte är granskningen i sig som är det viktiga utan att det mest centrala är att 

                                                
126 Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2010, s. 22. 
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finna en gemensam standard för hur man redovisar hållbarhet i likhet med den vanliga 

resultaträkningen. Han anser att hållbarhetsredovisningen idag är lite som ”hela havet 

stormar” och att det är dåligt med tydliga regler om hur man ska redovisa hållbarhet. Det finns 

en önskan från honom att alla som är intresserade av hållbarhetsarbete kommer fram till en 

tydligare gemensam utvärderingsmodell. Dock kommer Handelsbanken i framtiden överväga 

oberoende granskning om det blir viktigare och får betydelse för deras verksamhet. 

 

Att banken ökar sin fokusering på hållbarhetsredovisning är enligt Dahlqvist en viktig signal 

både internt och externt för att förstärka allmänhetens förtroende. Både anställda och kunder 

har svarat mycket positivt på hållbarhetsarbetet. Dock tror Dahlqvist att det inte handlar så 

mycket om just hållbarhetsredovisningen i sig utan mer om hur företaget överlag beskrivs i 

media. ”Om man beskrivs som en ansvarstagande bank eller en slarvig bank med svaga 

finanser så har det större betydelse i slutändan än själva hållbarhetsredovisningen.” Konkreta 

resultat som banken har sett är enligt Dahlqvist främst att allmänheten uppfattar banken som 

ansvarstagande, trygg och stabil. Efter finanskrisen har de erhållit många nya kunder just på 

grund av att den allmänna bilden av banken är mycket positiv. 

 

Mervärdesskapande 

I tabellen nedan har Dahlqvist fått gradera vilket mervärde han anser skapas vid arbete med 

hållbarhet. Han är övertygad om att alla aspekter bidrar till mervärdesskapande vid arbetet 

med hållbarhet. Det är dock främst ekonomiskt mervärde som skapas då de klart har sett att 

arbetet med hållbarhet har gett goda resultat till ”the bottom line”. Det bidrar även till att 

skapa mervärde genom att stärka varumärket samt kundernas och anställdas uppfattning om 

företaget. Skapande av miljömässigt mervärde anses av Dahlbäck mer begränsat och får 

således ett lägre betyg. Totalt anser Dahlbäck att ett stort mervärde skapas och det kommer bli 

än mer centralt i framtiden. 

Mervärde- 

skapande 

1: Inget 
mervärde 

2 3 4 5 

6: Mycket 
stort 

mervärde 

Ekonomiskt      X 

Varumärkes-

byggande 
    X  

Anställda    X   

Kundrelationer    X   

Miljömässigt   X    

Totalt    X   
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Framtiden   

Dahlbäcks uppfattning är att hållbarhetsarbetet är otroligt viktigt för Handelsbankens framtid. 

Han tror absolut inte att detta är någon övergående trend utan hållbarhetsarbetet kommer 

utvecklas och bli än mer omfattande. Handelsbanken har dock alltid varit i framkant med 

hållbarhetsarbetet till skillnad från andra banker vars verksamhet nog kan se väldigt 

annorlunda ut om några år då de upptäcker att de måste fokusera mer på hållbarhetsarbetet. 

Handelsbanken arbete kommer därför troligen se ut i stort sätt som idag men det kommer 

givetvis utvecklas och förfinas. Dahlbäck är säker på att de är inne på rätt spår och att de 

redan idag satsar mycket resurser på detta gör att de troligtvis inte behöver göra några 

drastiska förändringar i framtid. 
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5.6 SEB 

Informationen kommer från en djupintervju med med Helena Mueller, kommunikations och 

rapporteringsansvarig, Corporate sustainability. Empirin har även kompletterats med 

information hämtad från SEB:s hållbarhetsrapport 2010. 

 

SEB beskrivs vara en av de ledande aktörerna på den finansiella marknaden och bedriver sin 

verksamhet i ett 20-tal länder runt om i världen. De erbjuder sina kunder ett brett utbud av 

finansiella tjänster och har en stark fokusering till företagskunder och institutioner där de 

erbjuder ett fullservicekoncept. Bankens hållbarhetsarbete innefattar bolagsstyrning och 

affärsetik, ansvar för miljön samt sociala frågor och samhällsengagemang. Helena Mueller är 

en av tre personer som arbetar på SEB:s centrala hållbarhetsteam vid namn Coporate 

Sustainability och hon har där rollen som kommunikations- och rapporteringsansvarig inom 

hållbarhetsområdet. Mueller berättar att SEB alltid har tagit ett stort ansvar i samhället och 

arbetat aktivt med sociala och miljömässiga frågor sedan ungefär 15 års tid tillbaka. De erhöll 

sin första miljöcertifiering i mitten på 90-talet och sedan dess arbetat aktivt med 

hållbarhetsfrågor, dock mer i det tysta då de inte har valt att kommunicera detta utåt tills för 

två år sedan.  

 

Mueller berättar att SEB publicerade sin första hållbarhetsrapport år 2007. De hade då arbetat 

med frågorna på olika sätt under en längre tid och de kände att det var dags att visa omvärlden 

deras arbete och tydliggöra vart de stod i hållbarhetsfrågor. Under våren 2009 utförde de 

sedan en intressentundersökning bland bankens viktigaste intressenter och kom då fram till att 

de flesta ville att banken skulle tydliggöra ytterligare hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. De 

valde då att ta ett tydligare grepp och redovisa enligt GRI:s regelverk G3. Det som var 

pådrivande för denna utveckling var främst kunder, anställda och investerare då många av 

deras kunder idag ligger långt före banken i dessa frågor ställs det krav på banken att förstå 

dem och även kunna hjälpa och stötta i dessa frågor. Detta har lett till hur banken arbetar med 

hållbarhet idag då de har ett strukturerat arbete uppdelat i tre ansvarsområden; bolags- och 

affärsetik, miljö samt socialt ansvar. Genom dessa områden har de definierat 8 

affärsprioriteringar via vilka de driver sitt arbete med hjälp av koordinatorer utplacerade i 

verksamheten.  

 
Enligt Mueller har bolagets övergripande strategi inte påverkats av hållbarhetsarbetet. Deras 

ursprungliga strategi ligger kvar men idag är även hållbarhetsarbetet en integrerad del av den 
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och ska inkorporeras i allt vad de gör. Även företagets värderingar ligger fast som tidigare 

men hållbarhet har blivit en integrerad del i det. De har dock uppdaterat visionen med att även 

innefatta kontinuerlighet, vilket innefattar att ha ett långsiktigt synsätt som inbegriper 

hållbarhet. Dock anser Mueller att det inte finns något behov att använda just ordet hållbarhet. 

 

Redovisningen 

Mueller berättar att när SEB började redovisa sitt arbete med hållbarhet år 2007 skedde det 

inte enligt GRI, men när viljan kom att satsa ytterligare resurser på redovisningen valde de 

dock till år 2009 att följa GRI:s riktlinjer. Detta passade dem bra eftersom de höjde sin 

ambitionsnivå och G3 ansågs vara ett bra verktyg som hjälpte dem att tydliggöra detta på 

bästa sätt. Som ett komplement redovisar även banken enligt Global Compacts tio upprättade 

riktlinjer. Detta för att berätta hur de arbetar inom områdena mänskliga rättigheter, miljö, 

korruption med mera. SEB upprättar en fristående hållbarhetsrapport en gång om året och den 

senaste var 46 sidor lång. Där skriver de om sitt hållbarhetsarbete utifrån både GRI:s riktlinjer 

och Global Compact.
127

 

 

Hållbarhetsredovisningen riktar sig främst mot professionella investerare men till den senaste 

rapporten för 2010 har de haft ambitionen att tilltala en bredare målgrupp som även inbegriper 

anställda och studenter. De vill genom hållbarhetsredovisningen uppnå en så hög 

marknadstransparens som möjligt och visa dess intressenter deras framsteg inom området. 

Dock poängterar Mueller att det viktiga inte är hållbarhetsredovisningen i sig utan det är 

arbetet som ligger bakom. Redovisningen ska således ses som ett komplement till den vanliga 

årsredovisningen.  

 

SEB redovisar idag enligt GRI:s nivå C. Dock hade de ambitionen att till i år komma upp till 

nivå B men eftersom de ansåg att de inte har visat tillräckligt hur de jobbar med mänskliga 

rättigheter kände de sig inte riktigt redo än. Det skulle ha varit lite av en chansning om de 

skulle kunna leva upp till kraven för en B-nivå och därför har de valt att vänta med 

uppgraderingen. Dock förtydligar Mueller att det inte är nivån som är det viktiga utan det 

centrala är det arbete som man egentligen utför. Därför är en uppgradering av nivån inget mål 

i sig utan det handlar om att hållbarhetsarbetet överlag hela tiden ska utvecklas. Den 

anledning som Mueller säger skulle få dem att vilja ha en B-nivå är att hon nu upplever att det 

                                                
127 SEB:s hållbarhetsrapport 2010, s. 38-40. 
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är många som är intresserade av att veta hur det går för SEB:s hållbarhetsarbete. Att då kunna 

visa upp en B-nivå som de bästa av deras konkurrenter innehar skulle vara roligt.  

 

Hållbarhetsrapporten är inte granskad av en oberoende part och detta är främst en resursfråga 

för banken eftersom det ställer mycket högre krav på insamling och lagring av de uppgifter 

som publiceras. Banken har idag inget managementsystem som stödjer rapporteringen och 

detta skulle ta alltför mycket resurser ifråga att införa. Mueller vill att de arbetar med både 

bredden och djupet av rapporten innan de överlägger att få den externt reviderad. 

 

Svårigheter som Mueller upplever med att redovisa enligt GRI är att det inte är applicerbart på 

alla branscher. Det kan till exempel vara svårt för SEB som bank att se mänskliga rättigheter i 

dess värdekedja och uppfattas därför en aning trubbigt. Mueller menar att det därför är viktigt 

att ytterligare utveckla sektorkomplement till olika branscher. Ett bra exempel är H&M som 

har tydliga riktlinjer och de har därför relativt enkelt kunnat visa sitt arbete mot barnarbete. 

 

SEB har som tidigare sagts arbetat med hållbarhetsfrågor länge fast då i det tysta. Nu när de 

har valt att kommunicera detta både internt och externt kommer det att leda till stärkt 

varumärke på lång sikt enligt Mueller. De har nu fått en tydligare profil och uppfattas som en 

mer ansvarsfull aktör bland både anställda, kunder och leverantörer. Ett givet mål är att alla 

dess intressenter ska känna stolthet över banken.  

 

Banken arbetar aktivt med att minska kodioxidutsläpp, exempelvis genom att minska 

pappersanvändningen och affärsresor. Detta har både gett positiva miljöeffekter och samtidigt 

sänkt bankens kostnader. Dock är det väldigt svårt att mäta resultatet av effekterna inom just 

bankverksamhet jämfört med andra verksamheter. 

 

Mervärdesskapande 

I tabellen nedan har Mueller fått gradera vilket mervärde hon anser skapas vid arbete med 

hållbarhet. Totalt anser Mueller att det skapas ett starkt mervärde som ett resultat av 

hållbarhetsarbetet. Ekonomiskt mervärde är inte en jättestor del eftersom det inte är något som 

syns på kort sikt, på lång sikt tror dock Mueller att SEB även kommer öka det ekonomiska 

resultatet genom att arbeta med hållbarhet. Att arbetet har stärkt varumärket märker de tydligt 

genom bland annat feedback från kunder, anställda och media. Mervärdesskapande upplevs 

genereras både för deras anställda och kunder. Det skapas främst för de anställda genom att de 
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känner sig stolta över bolagets arbete och de lockar även till sig ny arbetskraft på grund av 

hållbarhetsarbetet. Miljömässigt mervärde anser Mueller även skapas till stor del då de bland 

annat har satsat mycket på att minska koldioxidutsläpp och överlag så ligger de långt fram 

med deras miljöarbete. 

 

Mervärde- 

skapande 

1: Inget 

mervärde 
2 3 4 5 

6: Mycket 

stort 

mervärde 

Ekonomiskt   X    

Varumärkes- 

byggande 
    X  

Anställda    X   

Kundrelationer   X    

Miljömässigt     X  

Totalt    X   

 

Framtiden 

Mueller tror att hållbarhetsarbetet är enormt viktigt för företagets framtid och 

hållbarhetsfrågor kommer bli mer centrala för både kunder och företag. Trenden har redan 

bidragit med att privatkunder och företagskunder är noggrannare med var och i vad de 

placerar sitt kapital och detta kommer nog utvecklas ännu mer i samma riktning. Till viss del 

kan dock Mueller se att just publiciteten som hållbarhetsarbete har fått idag är en trend som 

inom sinom tid kommer att övergå. Det kommer sannolikt lugna ned sig i framtiden men det 

kommer ändå resultera i förändrade värderingar och synsätt i hela samhället anser Mueller.  

 

Vid frågan om vart SEB kommer att befinna sig angående hållbarhetsarbetet om tio år svarar 

Mueller att det helt klart kommer vara mer integrerat i affärsprocesserna och avväganden och 

riskbedömningar kommer finnas med i varje beslut. Det kommer även vara en naturlig del av 

bankens kultur och varumärke. Mueller tror även att hållbarhetsarbetet kommer utvecklas från 

att endast ha en liten stab som arbetar med det, som de har i dagsläget, till att fungera som en 

röd tråd genom hela verksamheten. 
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5.7 PwC 
 

En djupintervju har genomförts med Fredrik Ljungdahl, som arbetar som 

hållbarhetsspecialist på PwC, för att höra hans allmänna syn på bankernas 

hållbarhetsredovisningar. PwC utför revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom 

finansiella och angränsande områden och fungerar därmed som en utomstående part när det 

kommer till granskning av bankers hållbarhetsrapporter. 

 

Hållbarhetsredovisning 

Ljungdahl berättar att intresset för hållbarhetsredovisningar inom finansiell verksamhet 

ständigt ökar och under de senaste fem åren har engagemanget på allvar börjat ta fart. 

Historiskt sett har Swedbank varit en föregångare med gamla Sparbanken i botten. Efter att 

kravet på att statliga bolag ska upprätta hållbarhetsrapporter infördes så har det även blivit ett 

uppsving bland andra icke statliga bolag. Det var även vid samma tidpunkt PwC märkte av 

den ökade efterfrågan av att utföra oberoende granskning av företags hållbarhetsrapporter.  

 

Ljungdahl berättar att de i sin granskning tar hjälp av både GRI och RevR 6. GRI underlättar 

deras arbete på så sätt att de nu har ett regelverk att granska mot, rapportens förväntningar 

finns utskrivna. Innan GRI:s införande var det lite mer ”vilda västern” över 

hållbarhetsrapporterna. GRI har hjälp till att standardisera och underlätta arbetet. Dock anser 

Ljungdahl att det finns många nackdelar med regelverket. Det är helt enkelt inte särskilt 

lämpligt när det kommer till finansiell verksamhet. Den största svårigheten är att GRI är 

utformat för att passa alla verksamheter i alla branscher och länder. I verkligheten fungerar 

det tyvärr inte så enkelt. Ett sätt att förenkla användningen skulle möjligtvis vara att utforma 

nationella tillämpningsannex för varje land.   

 

RevR 6 är revisorns redskap för att underlätta granskningen av hållbarhetsrapporter. Det är en 

mer allmän standard för att kvalitetssäkra arbetet. Ljungdahl anser att det är viktigt att ha en 

standard att luta sig mot, även om det i vissa fall enbart är symboliskt. Det visar på större 

trovärdighet. Ljungdahl tror att skälet till att många banker väljer att stanna på GRI: s nivå C 

handlar om att de inte har några krav av utomstående på att de måste öka nivån. Det medför 

att bankerna känner att den ambitionsnivån räcker att lägga sig på. De gör vad som krävs av 

dess intressenter men om de ska engagera sig ytterligare så krävs det även mer tid och pengar 
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vilket företagen inte alltid är villiga att spendera. De gör således det minsta som krävs för att 

uppfylla intressenternas förväntningar.  

 

Effekter 

Om GRI används på ett bra sätt så anser Ljungdahl att det medför goda effekter för företagen. 

En av de stora fördelarna med hållbarhetsredovisning är god respons från intressenterna. 

Sedan kan även risker lättare identifieras vilket kan ge en mer lönsam verksamhet på sikt.  

 

Just granskning av en extern part tror Ljungdahl ger effekter som ökad trovärdighet och 

tillförlitlighet. Det underlättar även hela arbetet med hållbarhet för företagen på så sätt att en 

revisor kan hjälpa dem att bli effektivare. Dock menar Ljungdahl att många företag ändå inte 

har insett värdet av att låta en utomstående part granska rapporten. Många företag anser att det 

kostar pengar och tar tid samt att deras interna revision är minst lika trovärdig. Ljungdahl 

menar att det är på C-nivå som företag egentligen behöver som mest hjälp för att kunna 

förbättra sig. Därför är det på den nivån som de borde satsa på extern granskning för att även 

få hjälp med att bygga upp och kunna utveckla hållbarhetsarbetet. Internrevision ska istället 

ses som ett komplement till den externa revisionen. En väl genomförd intern granskning 

underlättar den externa granskningen men det är viktigt att komma ihåg att de inte kan ersätta 

varandra.  

 

Framtiden   

Ljungdahl anser att hållbarhetsredovisning är otroligt viktigt för bankernas framtid. Även om 

det kostar pengar och tar tid så överstiger fördelarna med engagemang inom hållbarhet de 

eventuella nackdelarna de medför. Han tror inte att detta är en trend som kommer att vara 

övergående eftersom det pratas så mycket om hållbarhet överallt och det blir allt viktigare för 

alla, företag som övriga. Om tio år tror Ljungdahl att hållbarhetsredovisningen kommer att 

vara mer inkluderad i förvaltningsberättelsen. På vilket sätt är hållbarhetsredovisningen 

viktigt för affärsstrategin? Detta är en fråga som troligen kommer vara mer aktuell om tio år 

spår Ljungdahl.     
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5.8 Sammanställning av mervärdeskapande 
 

 

I tabellen nedan ses en sammanställning av det mervärde som informanterna från respektive 

bank anser skapas vid arbete med hållbarhet. Ur tabellen kan utläsas att bankerna ligger 

någorlunda nära varandra. Dock finns det vissa skillnader mellan bankerna vars 

bakomliggande anledningar beskrivs nedan. 

 

 

 

Bild: Sammanställning av mervärdesskapande 

 

Ekonomiskt mervärde betygsätts högst av Handelsbanken, vilket kan förklaras av att banken 

har arbetat med hållbarhet väldigt länge och de har sett att det konkret visar ett ekonomiskt 

resultat både direkt och indirekt. Nordnet däremot har precis börjar sitt arbete med hållbarhet 

och de har därför inte kunnat uppfatta något betydande ekonomiskt mervärdesskapande än. 

De övriga anser att det skapas ett betydande ekonomiskt mervärde men inte att det är det mest 

centrala vilket ger ett genomsnitt av mervärdesskapande på 3,7 vilket visas i tabellen nedan. 

 

När informanterna får betygsätta hur arbetet bidrar till varumärkesbyggande är det 

Länsförsäkringar Uppsala som hamnar i topp tätt följt av SEB och Handelsbanken. 

Länsförsäkringar Uppsala menar att de länge har fokuserat på hållbarhetsarbete och anser att 

därför att det har skapat ett enormt mervärde för deras varumärke. På samma sätt har Nordnet 

inte hunnit uppleva att det skapar så mycket mervärde, men de är dock säkra på att det 
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kommer att upplevas i framtiden. I tabellen nedan beskrivs genomsnittet av upplevt mervärde. 

Det genomsnittliga mervärdeskapandet för varumärket upplevs som högst och kan utläsas 

ligga på 4,5 av den 6-gradiga skalan.  

 

Angående om informanterna uppfattar att mervärde skapas för de anställda av 

hållbarhetsarbetet är de flesta överens om att ett betydande mervärde har skapats då 

Länsförsäkringar Uppsala har valt en femma och resterande har valt en fyra på den sexgradiga 

skalan. Totalt blir det ett genomsnitt på 4,2. Detta kan förklaras av att alla företagen anser att 

anställda har en central roll i företaget, och de uppskattar att deras arbetsgivare tar sitt 

samhällsansvar. Företagen uppfattar även att denna fråga är väsentlig för att både kunna 

behålla de anställda och locka till sig nya, genom att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

på arbetsmarknaden.   

 

Bankerna uppfattar att även kunderna känner ett mervärde av deras satsningar på hållbarhet, 

det ligger på 3,5 vilket är ett lite blygsammare medelvärde än de övriga kategorierna. 

Generellt uppger bankerna att det är viktigt att kunder uppfattar att företagen tar sitt 

samhällsansvar. Kunderna uppfattas som en mycket viktig intressentgrupp för företagen, 

därför är det även viktigt att kommunicera hållbarhetsarbetet till dem. Dock upplever många 

av bankerna att intresset från kunderna inte är lika högt som från andra intressenter som till 

exempel professionella investerare, analytiker och specialister som arbetar med CSR. Därför 

har fokus inte legat på just bankens kunder än så länge, vilket även kan utläsas i diagrammet 

då snittet för mervärdesskapande för kunder är det lägsta av kategorierna. Dock berättar SEB 

bland annat att de nu har valt att fokusera på en bredare målgrupp i årets 

hållbarhetsredovisning som inkluderar kunder just för att trenden går mot att kunder blir mer 

intresserade av deras arbete.  

 

Angående skapande av miljömässigt mervärde är meningarna skilda. De som har graderat 

detta högst är Länsförsäkringar Uppsala och SEB vilka har arbetat med det länge och genom 

arbetet kunnat minska både miljöpåverkan och sina kostnader. Genom ett proaktivt arbete kan 

påverkan på miljön minskas och i stort sätt alla bankerna har utvecklat arbetet kring att 

minska koldioxidutsläpp genom att bland annat minska pappersanvändningen och 

tjänsteresor.  Dock anser de som har graderat mervärdesskapande lägst, Nordnet och 

Handelsbanken att det inte skapats så stora miljömässiga resultat, och för Nordnet beror det 

främst på att de inte har hunnit så långt i hållbarhetsarbetet. Dock håller alla informanter med 
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om att det är väldigt svårt att mäta hur hållbarhetsarbetet bidrar till miljömässiga fördelar för 

företagen i fråga. Eftersom bankverksamhet inte bidrar med miljöförstörelse i samma 

omfattning som andra verksamheter är det svårt att kvantifiera resultatet, sammanlagt 

graderas då mervärdesskapande till 3,8 av informanterna. 

 

Sammanlagt graderas det totala mervärdesskapandet som hållbarhetsarbetet ger till 4,0. Detta 

kan sammanfattas med att informanterna uppfattar att det mervärde som uppkommer vid 

hållbarhetsarbete är värt mer än den arbetsbörda som läggs ned. Det förklarar således att 

företagen upplever hållbarhetsarbete som positivt och att det sannolikt kommer utvecklas i 

framtiden. 

 

 

 

Bild: Sammanställning av genomsnittligt skapande av mervärde 
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6. Analys 
 

 

I det här avsnittet kommer det insamlade empirimaterialet från intervjuer och 

hållbarhetsredovisningar att analyseras med de valda teorierna som utgångspunkt. 

Diskussion kommer att föras kring de samband och mönster som framkommit genom studien. 

Avsnittet syftar således till att söka svar på samt analysera uppsatsens frågeställningar.  

 

 

6.1 Inledning  
 

Inom bankverksamhet har det historiskt sett funnits ett traditionellt affärsperspektiv där 

hållbarhetsfrågor inte har haft så stort fokus. Dock har vi kunnat konstatera genom vår studie 

att under de senaste 10 till 15 åren har många banker insett att det är väsentligt även för dem 

att ta ställning till hållbarhetsfrågor. Utvecklingen har gått från att vid starten endast använda 

hållbarhetsarbete som hantering av risker i verksamheten och inte som en del i företagets 

strategi, till idag då hållbarhetsarbete har blivit en mycket central strategifråga även för 

bankverksamhet som länge legat på efterkälken. Genom att arbeta med hållbarhetsfrågor har 

många företag insett att varumärket kan stärkas och både möjligheter och risker kan fångas 

upp. 

 

För att diskutera våra frågeställningar i analysen utgår vi från de utvalda teorierna, 

Institutionell teori, Intressentteorin, Legitimitetsteorin, Carrolls pyramid och Carrolls 

trefaldiga modell. Vi använder teorierna i mening med att bidra till förståelse och hjälpa till 

att svara på vårt syfte med studien vilket är att undersöka varför endast vissa banker väljer att 

hållbarhetsredovisa enligt GRI, samt varför de banker som redovisar enligt GRI väljer att 

stanna på en B- eller C-nivå. Syftet är även att utreda varför de undersökta bankerna anser att 

granskning av revisor är nödvändigt eller inte samt på vilket sätt bankerna anser att mervärde 

skapas genom arbete med hållbarhet.  

 

Samtliga banker som vi har studerat har ett brett verksamhetsområde med dess intressenter 

utspridda över både ett stort geografiskt område och över olika samhällsklasser. Detta leder 

således till att de har många olika intressenter att ta hänsyn till, och måste därför se till en 

mängd olika faktorer och använda sig av en bred informationsstrategi. 
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Banksektorns hållbarhetsengagemang  

Det faktum att hållbarhetsarbetet inom banksektorn idag ligger på efterkälken i jämförelse 

med andra branscher torde bero på den verksamhet som bedrivs inom en bank. Det är inte lika 

självklart att en bank ska ta socialt och miljömässigt ansvar som ett företag inom exempelvis 

skogsindustrin eftersom bankverksamhetens påverkan på samhället och miljön inte ses som 

lika tydlig. De senaste åren har dock banker allt mer försökt att ta ett större ansvar för sin roll 

för ett hållbart samhälle. CR-koordinator Ulrika Huss på Danske Bank relaterar det ökade 

trycket för hållbarhetsarbete till att bankbranschen har ett rykte om sig att inte alltid ha gott 

uppsåt, att de har dolda agendor. Det är en intuition från samhället vilket gör det ännu 

viktigare för banker att visa upp vilket arbete de faktiskt utför. Ansvarstagande och 

transparens är därmed centralt för att ”tvätta bort” den negativa bilden och ett steg till att 

uppnå detta är att kommunicera med hjälp av en hållbarhetsredovisning. 

 

Swedbank, liksom andra som bedriver bankverksamhet har länge arbetat med hållbarhet, dock 

mer i det dolda, tills idag då de har inkorporerat detta som en naturlig del av 

affärsverksamheten. Det har blivit så pass viktigt att det nu mer införlivas som en del i 

bankens grundstenar. Dock anser bankerna att det är svårare att veta hur man som bank ska 

arbeta med alla aspekter inom hållbarhet och att de därför ligger efter andra branscher. Olika 

branscher tar olika risker och Lars Kenneth Dahlqvist, ansvarig för Investor Relations på 

Handelsbanken menar att en banks verksamhet bygger på allmänhetens förtroende då de 

hanterar utlåning och inlåning av monetära medel, och därför är den sociala risken den mest 

centrala för en bank och borde således få störst fokus.  Adrian Westman, hållbarhetsansvarig 

på Nordnet menar även att just en nätbank som Nordnet har det ännu svårare att hitta en profil 

inom hållbarhetsarbetet. Han anser dock att exempelvis etiska frågor som sparande i etiska 

fonder däremot är viktigt för alla bankers trovärdighet och de har därför valt att arbeta mycket 

med det.  

 

Samtliga intervjuade banker uppger att hållbarhetsarbetet inom bankvärlden kommer att bli 

allt viktigare i framtiden och därmed få en mer integrerad och central roll i bolagen. Sannolikt 

kommer bankernas hållbarhetsarbete att utvecklas och ännu fler och större satsningar kommer 

göras inom området. I och med att intressenter och allmänhet blir mer och mer insatta i 

hållbarhetsfrågor och därmed ställer högre krav så kommer även banksektorn vara tvungna att 

integrera det i sin verksamhet.  
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6.2 Institutionell teori 

Den institutionella teorin hjälper oss att förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. 

Påtvingande isomorfism kan bildas för företagen genom skapande av lagar och regler som de 

sedan måste rätta sig efter. Detta är speciellt centralt för statliga bolag som måste upprätta en 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s regelverk G3. Trots att det idag är frivilligt för 

icke statliga bolag har en positiv utveckling kunnat skildras inom området och fler och fler 

bolag väljer självmant att redovisa enligt regelverket. En härmande isomorfism, som 

förekommer när företag imiterar varandra kan urskiljas då de privata företagen agerar likt de 

statliga bolagen och följer i dess spår. Detta kan dels bero på att de ser arbetet som de statliga 

bolagen gör som något positivt och åtråvärt men även att de statliga och privata bolagen är 

faktiska konkurrenter. Detta kan leda till att det skapas en osäkerhet hos de privata bolagen 

om vilka fördelar de går miste om och vilka nackdelar som tillkommer om de inte väljer att 

göra likadant.  

 

I vår undersökning är det fem av våra sex undersökta banker som självmant har valt att 

redovisa hållbarhet likt de statliga bolagen. Alla de intervjuade bankerna upplever att ett stort 

mervärde skapas genom hållbarhetsarbete överlag och genom att upprätta en kompletterande 

hållbarhetsredovisning anser både Swedbank och Handelsbanken att de bättre kan 

kommunicera vad de arbetar med och resultatet av det. Danske bank menar att genom att 

efterlikna de statliga bolagen med en specifik hållbarhetsrapport erhålls en bättre 

kommunikation med dess intressenter, men betonar att det viktiga ändå är själva arbetet som 

utförs och inte redovisningen i sig. De genomförda intervjuerna påvisade att bankerna inte 

hade någon specifik förebild inom banksektorn och de var tydliga med att berätta att de inte 

försökte efterlikna eller härma någon annan bank. Dock kan konkurrensen bankerna 

sinsemellan göra att de inte vill uppge huruvida de använder sig av någon förebild inom 

samma bransch. Däremot hänvisar de till företag i andra branscher. Till exempel ser Danske 

Bank företaget SAAB som en god förebild och SEB anser att H&M har lyckats bra med 

hållbarhetsarbetet. På grund av den outtalade konkurrensen som kan urskiljas i den insamlade 

empirin kan en koppling dras till den härmande delen av isomorfism, som bildas av att ingen 

vill hamna på efterkälken. Danske Bank säger dock att andra företag gärna använder deras 

redovisning som en förebild och framhåller att de har fått beröm från konkurrenter.  

 

Det mest centrala vi kan urskilja som är av störst betydelse för alla våra undersökningsföretag 

är dess intressenter och vad de anser och efterfrågar av bankerna. Detta leder oss in på den 
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institutionella teorins normativa del av isomorfism då företaget känner påtryckningar från 

samhället. Eftersom ingen av våra undersökta banker är skyldiga att redovisa enligt lag har de 

självmant valt att lägga resurser på det. Det beror bland annat på att de känner ett tryck från 

dess intressenter och samhället i stort att upprätta denna typ av redovisning som ett 

komplement till den finansiella redovisningen. Alla våra undersökta banker ansåg att 

samhällsutvecklingen alltmer har fått ett hållbarhetsperspektiv och både Swedbank och 

Länsförsäkringar Uppsala var noga med att poängtera att det gäller att hänga med i 

hållbarhetsutvecklingen, och de företag som inte lägger ner engagemang på dessa frågor 

kommer att bli omsprungna av konkurrenterna. I och med dessa tankar, som delas mellan alla 

banker i studien, är det inte så konstigt att företag självmant väljer att följa trenden med 

hållbarhetsredovisning i enlighet med teorin.  

 

Alla de undersökta bankerna har hållbarhetsfokus i sin verksamhet idag, dock har de kommit 

olika långt och valt olika tillvägagångssätt. I studien har det framkommit att alla banker har 

förstått vikten av att lägga resurser på hållbarhetsredovisning och att kommunicera både 

positiva men också negativa faktorer i verksamheten. I dagens samhälle är konkurrensen så 

hård att om företagen inte frivilligt förmedlar information om företagens handlingar på det 

sätt som de anser att de vill bli uppfattade så är det stor risk för att de istället kommer att bli 

granskade av andra aktörer som själv tolkar den information som finns tillgänglig.    

 

Den andra delen av Institutionell teori behandlar frikoppling, vilken förklarar hur företag utåt 

sett kan verka adaptera vissa redovisnings- och arbetssätt för att verka legitima gentemot 

samhället men egentligen är redovisningen mest till för syns skull. Bankerna i vår studie 

håller med om att det är viktigt att verkligen få in hållbarhetsarbetet i verksamhetens grund 

och att det inte får upprättas en hållbarhetsredovisning endast för syns skull eftersom syftet 

med hållbarhetsarbetet då inte uppnås. Dock kan detta ifrågasättas på grund av att inte någon 

av de undersökta bankerna låter en oberoende part granska hållbarhetsredovisningen. Genom 

detta val kan en frikoppling föreligga då vi egentligen inte vet om informationen är helt 

korrekt. Eftersom sociala och miljömässiga välgärningar kan fungera som ett sätt att förbättra 

företagets image arbetar bankerna mycket med att kommunicera det till intressenterna. Dock 

kan det egentligen skilja sig från vad företaget verkligen utför och vad som står i 

hållbarhetsredovisningen eftersom all information där är subjektiv. Detta behöver emellertid 

inte vara avsikten från företaget i fråga men det kan lätt bli så att företagets arbete förskönas 

när ingen utomstående part granskar resultatet. För att komma bort från denna osäkerhet och 
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stärka rapportens tillförlitlighet och därmed även behålla den legitimitet som har erhållits från 

intressenterna kommer det nog bli än mer centralt att låta en oberoende part granska 

rapporten. 

 

6.3 Intressentteorin 

Intressentteorin kan bidra med att beskriva företagets relationer med dess intressenter och hur 

dessa påverkar företaget. Den normativa delen beskriver hur alla intressenterna ska ha samma 

vikt för företaget. I vår studie har alla bankers intressenter tillgång till i princip samma 

information genom årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Dock säger ett antal av 

bankerna att vissa intressenter har större betydelse och inflytande än andra då man upprättar 

en hållbarhetsredovisning. Den analytiska delen av teorin beskriver detta och hur de 

intressenter som är viktigare för företaget också får större makt och möjlighet att påverka. 

Danske Bank säger att deras hållbarhetsredovisning riktar sig till främst analytiker och CSR 

experter och tror inte att övriga intressenter är lika intresserade. Det är trots allt analytiker och 

experter som är mest insatta i ämnet och det är även de som utvärderar bankerna. Nordnet 

säger att deras fokus främst ligger på aktieägare och anställda, och sekundärt på kunder och 

leverantörer, vilket torde bero på att dessa intressenter inte har lika stort intresse i 

hållbarhetsinformation. SEB har länge haft professionella investerare som sin primära 

målgrupp men har till den senaste rapporten valt att bredda målgruppen så att det även 

inkluderar anställda och studenter. Handelsbanken väger samman tyngden av sina intressenter 

och uppger att de upprättar redovisningen till alla anställda, kunder, investerare, ägare och 

andra intresseorganisationer. Även Länsförsäkringar Uppsala har till syfte att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete till hela marknaden, alltså alla dess intressenter.  

 

Med hjälp av teorin lyfts betydelsen av ett företags intressenter fram och det står klart att en 

intressent inte behöver ha en direkt relation till företaget för att kunna påverka i både positiv 

men också negativ riktning. Detta är något alla våra undersökta banker håller med om och 

verkar förstå vikten av. Länsförsäkringar Uppsala menar att de inte har något annat val än att 

försöka kommunicera så mycket som möjligt, allt kommer i slutändan fram och då är det 

bättre att vara ärlig och kommunicera också negativa företeelser redan från början.  

 

Det är även tydligt att teorin är applicerbar på verkligheten då företagen ofta inriktar sin 

redovisning till den målgrupp som har störst betydelse för dem och kan påverka dem mest. 
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Vad vi dock kan utläsa ur empiriundersökningen är att utvecklingen går mot att bankerna 

utvidgar sin målgrupp och vill informera allt bredare till allmänheten. Kunder och anställda 

får allt högre prioritet som intressenter eftersom bankerna har insett hur mycket de kan 

påverka bankens rykte och varumärke. Detta bekräftas genom att empiriundersökningen visar 

på att ett av de viktigaste områdena inom hållbarhet är just den sociala aspekten för 

bankverksamhet.  

 

6.4 Legitimitetsteorin 

Inom legitimitetsteorin beskrivs det så kallade sociala kontraktet vilket fungerar som en slags 

outtalad överenskommelse mellan företaget och samhället. Hållbarhet, det vill säga samhälls-, 

miljömässigt och etiskt ansvar är någonting som intressenter och allmänheten idag förväntar 

sig att företag arbeta med och därför måste även bankverksamhet se till den aspekten för att 

upprätthålla sin legitimitet i samhället.    

 

Alla de sex banker som intervjuats har uppgett att samhällsansvaret tas på största allvar inom 

respektive bank. Samtliga tror även att arbetet med hållbarhet kommer att bli ännu viktigare i 

framtiden. Den generella uppfattningen om orsaken är att intressenterna blir allt mer 

medvetna om miljö, samhälle och etik vilket bidrar till att även företagen måste öka sitt 

engagemang för att kunna uppfylla intressenternas krav och önskningar. För det är trots allt att 

uppfylla bland annat kundernas, samarbetspartners och statens förväntningar som är det 

väsentliga för ett företag. Det menar både legitimitetsteorin och informanterna från de sex 

banker som intervjuats.  

 

Bankerna anser att de hela tiden strävar efter att ta sitt ansvar och arbeta för att göra gott för 

samhället omkring sig. Både SEB och Swedbank beskriver vikten av att uppfylla 

intressenternas förväntningar för att erhålla deras stöd. Genom att upprätta en 

hållbarhetsrapport kan företagen lättare visa upp sitt arbete och engagemang inom området. 

En hållbarhetsrapport underlättar alltså möjligheten till att ses som legitima i samhällets ögon 

eftersom vem som helst då har chans att läsa den och se vilket arbete som bedrivs. De banker 

som upprättar hållbarhetsrapport i dagsläget, det vill säga Swedbank, SEB och Danske Bank 

uppger att rapporten har stor betydelse för just det skälet. Handelsbanken och Nordnet 

kommer ut med varsin första rapport under våren, och berättar att de genom detta vill skapa 

en bättre kommunikation med dess intressenter och en högre transparens vilket då även ger 
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dem legitimitet. Även Länsförsäkringar Uppsala har som syfte att genom sina rapporter, som 

dock inte är uppställda enligt GRI, erhålla en högre marknadstransparens.  

 

6.4.1. Redovisning enligt GRI 

Redovisning enligt GRI:s ramverk G3 kan även det ses som ett sätt att öka sin legitimitet 

gentemot det övriga samhället. Användning av en internationellt erkänd standard specifikt 

framtagen i syfte att underlätta hållbarhetsredovisningen med hjälp av standardiserade 

resultatmått torde således skapa ökad trovärdighet för de företag som använder sig av det. Av 

de sex utvalda bankerna redovisar i nuläget tre av dem enligt G3. Nordnet och Handelsbanken 

som kommer ut med sina hållbarhetsrapporter under våren kommer också grunda sig på 

ramverket. Länsförsäkringar Uppsala är de som sticker ut genom att än så länge inte tillämpa 

regelverket utan de samarbetar istället med polis, länsstyrelse och kommun för att ta 

samhällsansvar på mer lokal nivå.  

 

Alla banker anser idag att en gemensam standard bidrar med att skapa tydligare och mer 

trovärdiga hållbarhetsrapporter. Det ses som en del i strävan av att vara samhälleligt legitima. 

Eftersom de statliga bolagen måste följa GRI:s riktlinjer har det blivit så att de privata bolagen 

anpassat sig efter det och idag följer de flesta regelverket. Länsförsäkringar Uppsala är även 

dem entusiastiska att lära sig mer om det och i framtiden kommer det med stor sannolikhet 

vara så att alla inom banksektorn följer samma regelverk. Genom att utvecklingen går mot 

detta är det ju även lättare för ett bolags intressenter att jämföra och undersöka skillnader 

mellan bolagen, vilket i sin tur även leder till att stärka samhällsnyttan. Därmed blir det även 

lättare för ett företag att erhålla legitimitet i samhället då de upprättar 

hållbarhetsredovisningen i enlighet med ett välkänt regelverk med gott rykte.  

 

6.4.2. Granskning av extern part 

En annan möjlighet att öka legitimiteten från samhället är att låta en utomstående part som 

exempelvis en revisor granska redovisningen. Genom intervjuerna framkom det att bankerna 

såg att de kunde erhålla fördelar som ökad trovärdighet och noggrannhet genom en oberoende 

granskning. De ansåg även att det ingav ökat förtroende för deras verksamhet. Trots detta 

låter ingen av bankerna en utomstående part granska deras hållbarhetsrapport, och det 

beskriver dem bero på att det är både är resurs- och tidskrävande. Dessutom ansågs den egna 
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interna granskningen som minst lika trovärdig och noggrann. Detta är något som Fredrik 

Ljungdahl på PwC ställer sig frågande till eftersom den interna granskningen aldrig kan ses 

som helt oberoende. Syftet med den oberoende granskningen är ju att tillförlitligheten ska 

stärkas och företagen ska komma bort från hållbarhetsredovisningar som endast upprättas för 

syns skull. Detta kommer aldrig kunna erhållas med endast en intern granskning då det är en 

beroende part till bolaget i fråga.  

 

Både Nordnet och Handelsbanken, som är i startgroparna med att upprätta 

hållbarhetsredovisningar, anser att mervärde helt klart skulle skapas genom att låta en 

oberoende part granska dem. Länsförsäkringar Uppsala upprättar idag ingen rapport enligt 

GRI:s ramverk G3 som tidigare nämnts, men redovisar dock sitt arbete med miljö och 

hållbarhet i årsredovisningen och denna blir alltid granskad av en oberoende part i likhet med 

de andra undersökta bankerna. Dock kan inte detta ses som lika legitimitetshöjande och ge 

samma bekräftelse som en oberoende granskning av en specifik hållbarhetsrapport uppställd 

enligt GRI, eftersom den är mycket mer utförlig och koncentrerad till just hållbarhetsarbetet. 

Tina Kardum Funnemark, PR ansvarig på Länsförsäkringar Uppsala anser att fullständig 

öppenhet till dess intressenter är av stor betydelse då hon upplever att det finns en viss 

misstänksamhet i samhället idag och genom att visa total öppenhet erhålls tillit och högre 

trovärdighet från kunderna vilket leder till att det kan erhållas ett högre mervärde. Även 

Nordnet är inne på samma spår och planerar att till nästa år anlita oberoende granskning då de 

har fått mer erfarenhet. Anledningen enligt dem är även att ett enormt mervärde kan skapas 

genom att bli bestyrkt av utomstående part. Westman uttrycker sig som så att ”Det går inte att 

komma från att många upprättar hållbarhetsredovisning mest för syns skull och den kan bli 

väldigt svävande och up in the sky, genom att då få en oberoende granskning kan man komma 

bort från detta och visa utomståenden att man faktiskt uträttar och menar det som står”. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att det är enkelt för både Länsförsäkringar Uppsala och Nordnet att 

beskriva vikten av oberoende granskning när de ännu inte själva har tillämpat det på någon 

hållbarhetsrapport. 

 

Vad som är intressant är att de resterande fyra bankerna har valt att inte bli granskade av en 

utomstående part och de har inte heller någon självklar strävan efter det i framtiden. Skälet att 

det kostar för mycket verkar vara ett relativt enkelt svar på frågan varför. Enligt oss verkar 

steget till att även få den bestyrkt inte så långt eftersom de redan har lagt ned mycket resurser 

på att upprätta den och att då lägga ytterligare resurser för att få den styrkt, vilket kan bidra 
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med att öka trovärdigheten ofantligt, kan skapa ett stort mervärde. Fredrik Ljungdahl på PwC 

är inne på samma spår och är kritisk till att banker inte väljer att få hållbarhetsrapporten 

oberoende styrkt. Han vet att det för företagen kan vara en kostnadsfråga men i grund och 

botten handlar det nog om hur djupt de vill arbeta med frågorna. När företagen endast 

upprättar rapporten för syns skull kan det anses onödigt att få den granskad då det kan finnas 

osäkerhet på huruvida de faktiskt lever upp till kraven. Om företaget därmed misslyckas med 

att få den godkänd och detta kommer fram till allmän kännedom kan legitimiteten från 

allmänheten äventyras. 

 

Både Danske Bank och Handelsbanken är tydliga med att uttrycka sin åsikt angående att en 

extern granskning inte är nödvändig. Danske Bank anser att det skulle vara enormt 

resurskrävande och ta tid, när den interna revisionen upplevs som minst lika bra. 

Handelbanken är inne på samma spår och Lars-Kenneth Dahlqvist utrycker sig som att ”Det 

är inte granskningen som är det viktiga och man kommer ändå inte komma bort från att 

hållbarhetsredovisningar är lite som hela havet stormar”. Swedbanks åsikt angående en 

oberoende granskning är lite tvetydig. På deras hemsida har de kommunicerat att den är 

granskad av oberoende part, dock är detta fel men har inte korrigerats. De har inte något mål 

att få en oberoende granskning till nästa rapport heller då de inte upplever att något relevant 

mervärde kommer att erhållas. Dock säger Staffan Dahlbäck, hållbarhetschef på Swedbank, 

att den oberoende granskningen spelar en viktig roll i hållbarhetsredovisningen på grund av 

att den annars lätt kan ses som en reklamprodukt som uppfattas som utsvävande och har en 

bristande trovärdighet. SEB är den bank som är tydlig med att anledningen är att det skulle 

vara alltför resurskrävande, då de idag inte har något managementstöd för rapporteringen och 

det skulle då bli svårt att sammanställa alla uppgifter på ett korrekt sätt. 

 

Slutsatsen vi kan dra från empiriundersökningen är att vissa certifieringar och interna 

granskningar uppfattas av företagen själva som nog bestyrkande och att en extern granskning 

därför känns överflödig. Frågan är då om de har tagit sina intressenters åsikter i åtanke. Vi har 

uppfattningen att en oberoende granskning visar på att företaget vågar få den granskad av 

någon som inte har någon relation till företaget. Detta visar att det inte finns någonting att 

dölja och borde upplevas som något positivt av alla inblandade parter eftersom det annars är 

lätt att få känslan av att hållbarhetsredovisningen mest är till för syns skull. Med hjälp av den 

oberoende granskningen kan företagen gå från att hållbarhetsredovisningen uppfattas som 



76 

 

endast en marknadsföringsprodukt där företag talar vackert om deras hållbarhetsarbete till att 

det även måste stämma överens med verkligheten och de resultat de uppvisar.  

 

Flera av bankerna nämner att de vill vänta med att få hållbarhetsredovisningen bestyrkt av 

utomstående part på grund av att de inte känner sig redo än och de vill få mer erfarenhet inom 

området innan de beslutar sig för det. Överlag är hållbarhetsredovisning en relativt ny 

företeelse och arbetet inom området skiljer sig mellan olika branscher där man har kommit 

olika långt. Utvecklingen inom bankverksamhet har inte ännu kommit till att det är en 

självklarhet att få den granskad om man är ett privat bolag. Vi kan tänka oss att företagen 

väntar ut sina konkurrenter och vill helst först se intressenternas reaktioner på detta. Eftersom 

ingen riktigt har tagit täten råder det en viss tveksamhet om hur banker ska ta ställning till det 

och om en oberoende granskning egentligen är nödvändig och värd de resurser som måste 

läggas ned.  

 

Det är troligt att utvecklingen går mot att fler väljer att få hållbarhetsredovisningen oberoende 

granskad för att företagens intressenter faktiskt kommer att kräva det. En viktig poäng som 

Fredrik Ljungdahl på PwC lyfte fram var att inte så många av företagets intressenter faktiskt 

vet vad en oberoende granskning betyder och att företagen har möjlighet att få det. Eftersom 

kännedomen om detta är relativt liten idag har inte intressenterna ställt så stora krav än. Dock 

kommer sannolikt detta förändras i framtiden då allt fler företag arbetar med hållbarhet och 

kraven på att det ska vara sanningsenligt och inkorporerat i hela verksamheten ökar. För att då 

upprätthålla legitimitet gentemot samhället kommer företag inte längre ha mycket till val än 

att lägga ut den för oberoende granskning precis som den vanliga finansiella redovisningen.  

 

6.5 Carrolls pyramid  

De två nedersta nivåerna i Carrolls pyramid beskriver de grundläggande kraven som företag 

har. Det handlar om ekonomiskt och legalt ansvar, det vill säga ansvaret att företaget ska vara 

lönsamt och gå med vinst samt det legala ansvaret att följa landets uppsatta lagar och regler. 

Efter dessa första primära nivåer kommer etiskt och filantropiskt ansvar. Inom dessa nivåer 

ligger engagemang inom hållbarhetsarbete vilket av de flesta av företagets intressenter både är 

önskvärt och ibland till och med förväntat. 
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Både Swedbank och Handelsbanken uppger att de har arbetat med hållbarhetsfrågor långt 

innan det blev ett vedertaget begrepp. De menar att arbete med CSR-frågor alltid har funnits 

inom företagen med enda skillnaden att frågorna har förändrats över tidens lopp. Dock har 

alltid grundtanken om att göra rätt för sig och arbeta för ett bättre samhälle funnits där. Det 

här kan ses som om de två översta nivåerna alltid har prioriterats och således inte enbart de 

två understa nivåerna om att vara lönsam och följa lagen. Även Danske Bank och 

Länsförsäkringar Uppsala uppvisar ett gott hållbarhetsarbete med mycket engagemang och 

satsningar på CSR. Liksom Handelsbanken och Swedbank kan även Danske Bank, SEB och 

Länsförsäkringar Uppsala ses ha uppnått den högsta nivån av Carrolls pyramid, Filantropiskt 

ansvar vilket innebär att man som företag försöker bidra till samhället och vara en god 

samhällsmedborgare. Då alla dessa fem banker är etablerade och har funnits med under lång 

tid så torde det vara naturligt att uppnå mer än bara de första nivåerna i pyramiden. Vi ser det 

alltså som en självklarhet att dessa banker kontinuerligt ska arbeta för att hålla sig kvar på alla 

pyramidens nivåer, till exempel är det därför centralt för Länsförsäkringar Uppsala att sträva 

efter att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI då detta säkerligen kommer att krävas 

av bankens intressenter i framtiden.  

 

Eftersom Nordnet är en så pass ny bank har deras första och primära fokus legat på de två 

understa nivåerna. På senaste tiden har de dock ökat sitt hållbarhetsfokus och de har nu även 

börjat utvecklingen av deras första hållbarhetsrapport vilket gör att de sakta men säkert 

arbetar sig uppåt i pyramiden. Ansvarig för hållbarhetsfrågor, Adrian Westman uppger att de i 

första hand har valt att fokusera på etiska frågor eftersom han anser att de är viktiga för en 

banks trovärdighet. De uppfyller således även den tredje nivån i pyramiden som Carroll 

beskriver som förväntad från både intressenter och allmänhetens sida. I och med att de nu 

ytterligare ökar sitt arbete med hållbarhet genom att upprätta sin första hållbarhetsredovisning 

kommer troligen även den högsta nivån uppfyllas inom en snar framtid. Detta kräver dock att 

de arbetar med hållbarhet helhjärtat och lyckas kommunicera sitt filantropiska ansvarstagande 

korrekt till dess intressenter med hjälp av hållbarhetsredovisningen.      

 

6.6 GRI:s nivåer 

Danske Bank är den enda banken i studien som upprättar sin hållbarhetsrapport enligt GRI:s 

nivå B. De anser dock att nivån inte är det viktiga utan ska endast ses som ett internt verktyg 

för att mäta verksamhetens prestationer. Deras fokus ligger därför på att i första hand förbättra 
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hållbarhetsarbetet i sig och därför är inte det primära målet att höja nivån. Även Swedbank 

uppger att de vill få ett bättre grepp på den nivå de ligger på innan de försöker höja sig till B-

nivå, och för Nordnet passar ingångsnivån C de ambitioner de har i dagens läge. Det som 

skulle få Nordnet att höja nivån är om ägarna ställer krav på att utöka hållbarhetsarbetet 

ytterligare men då skulle även arbetsbördan ökas väsentligt, speciellt då de är en så pass liten 

organisation.  

 

Även om bankerna menar att det inte är nivån i sig som är det väsentliga så fungerar den som 

ett hjälpmedel för att nå ut med information till intressenterna. I och med nivån kan 

intressenterna enkelt bilda sig en uppfattning om hur mycket banken engagerar sig inom CSR 

och därmed kan banken förhoppningsvis öka sin legitimitet. Även om bankerna menar att 

nivån i sig inte är viktig så kan ändå en parallell dras till ökad GRI nivå och ökad nivå av 

hållbarhetsarbete eftersom ju fler punkter inom GRI som uppnås desto mer arbete utförs. 

Fredrik Ljungdahl på PwC har uppfattningen om att en C-nivå ofta har valts på grund av att 

företaget i fråga vill visa att de gör något, dock är det ofta inte något djupt arbete som är 

inkorporerat i företags processer. Det är ofta så att det är först när företaget befinner sig på en 

B- eller A-nivå som de verkligen gör förändringar i hela verksamheten och arbetar med 

hållbarhetsfrågor helhjärtat. Däremot behöver inte hållbarhetsarbetet vara bättre utfört bara för 

att ett företag väljer att lägga sig på en högre nivå om de inte får rapporten granskad av en 

oberoende part. I det skedet av hållbarhetsrapportering som bankerna i den här studien 

befinner sig i nu har de alla valt att inte låta någon extern part granska redovisningen. Det kan 

då ifrågasättas om bolagen egentligen lever upp till de valda nivåerna. 

 

6.7 Mervärdet 

Mervärde har definierats lika för alla sex banker för att säkerställa att de uppfattar det på 

samma sätt. Trots detta är vi medvetna om att olikheter i uppfattningen om mervärdets 

betydelse kan förekomma beroende på personliga preferenser och erfarenheter. Dock har vi 

valt att jämföra bankernas upplevda mervärde utifrån samma definition;   

 

”Mervärde uppkommer när det värde som skapas är värt mer än den arbetsbörda som 

läggs ned. Det kan bestå av en ekonomisk vinst eller mer svårdefinierade företeelser 

som till exempel stärkande av ett varumärke.” 
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Eftersom engagemang inom hållbarhetsfrågor både tar tid och är resurskrävande så gäller det 

att redovisningen verkligen ger det mervärde som företaget förväntar sig. Enligt tabellen på 

sidan 72 kan det totala mervärdet av att engagera sig i hållbarhetsarbete från samtliga banker i 

studien utläsas som ett medelvärde på 4.0 på den 6-gradiga skalan. Det anser vi vara ett högt 

värde och därmed verkar arbetet med hållbarhet bidra till många fördelar för bankerna. Det 

mervärde som skapas för bankens varumärke samt för de anställda ses som högst och ligger 

på ett medelvärde på 4.5 respektive 4.2. Detta borde sannerligen bero på att intressenternas 

förväntningar uppfylls genom att företagen visar sitt ansvar gentemot samhället, därmed 

stärks hela företagets rykte. Genom stärkt rykte och därmed även stärkt varumärke så borde 

det speglas tillbaka på företagets resultat. Det upplevda ekonomiska mervärdet kan utläsas 

som ett medelvärde på 3.7 vilket innebär att även det kan ses som relativt högt. Det ska 

tilläggas att det ekonomiska mervärdet enbart är bankens egen uppfattning av till vilken grad 

det har påverkats och alltså inget säkerställt resultat. Eftersom hållbarhetsarbete inom 

banksektorn är relativt nytt och inte lika utvecklat som inom andra branscher kommer troligen 

det ekonomiska resultatet av hållbarhetsarbetet öka på sikt. Ju fler intressenter som får upp 

ögonen för detta och blir mer och mer medvetna, desto fler kommer att uppskatta det arbete 

som läggs ner. Därmed kommer inte bara mervärdet för varumärket att öka utan det kommer 

även att börja synas i det ekonomiska resultatet, om än på lång sikt.   

 

I grund och botten verkar det allmänna mervärdet av hållbarhetsarbete handla om till vilken 

grad företaget uppfyller intressenternas förväntningar, alltså till vilken grad de är nöjda och 

tillfreds med företagets handlingar. Det kan då ses som om bankernas engagemang inom 

hållbarhet i första hand inte handlar om att värna om samhälle, miljö och etik som man kan 

tro utan det primära skälet handlar istället om att se till intressenternas krav och intressen. 

Troligen handlar det även om att se till de starkaste och viktigaste intressenternas 

förväntningar, vilket SEB är ett exempel på. Under 2009 genomförde de en 

intressentundersökning med de starkaste intressenterna för att höra vad de ansåg om 

företagets hållbarhet. Det framkom då att intressenterna förespråkade ökade satsningar på 

hållbarhet samt tydligare redovisning av vilket arbete som utfördes, vilket de tog fasta på.  

 

Handelsbanken största skäl till att börja arbeta med hållbarhet var för att omgivningen ska 

uppfatta dem som förtroendeingivande och för att visa att de har en hållbar verksamhet. 

Vidare anser Danske Bank att de vill ge någonting tillbaka till samhället, vara en bra 

arbetsgivare samt ta konsekvenser för deras handlingar. I samtliga fall handlar engagemanget 
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inom hållbarhetsfrågor alltså om att uppfylla intressenternas förväntningar, vare sig det är 

kunderna, de anställda eller ägarna som ställer krav, för att därigenom kunna öka varumärkets 

trovärdighet och därmed öka det ekonomiska resultatet.  

 

En parallell från mervärdeskapandet kan dras till Carrolls pyramid eftersom dess två översta 

steg handlar om etiskt och filantropiskt ansvar. Enligt bankernas intervjuresultat framkom det 

att de två högsta nivåerna i pyramiden, etiskt och filantropiskt ansvar mer och mer börjar bli 

något av ett krav eller åtminstone förväntat från intressenternas sida. De översta nivåerna ses 

alltså inte längre enbart som önskvärda eller möjligtvis förväntade, vilket Carroll ansåg. Det 

kan därför ses som att Carrolls pyramids olika nivåer blir mer och mer likvärdiga, det vill 

säga, delarna går in i varandra och borde således inte gestaltas som en pyramid med de 

väsentligaste stegen längst ner. Carroll menar att de lägsta stegen, ekonomiskt och legalt 

ansvar ligger till grund för hela företagsverksamheten. Utifrån de svar vi erhållit genom 

intervjuerna kan vi nu ifrågasätta huruvida de två översta stegen, etiskt och filantropiskt 

ansvar, verkligen ska vara placerade som de är i pyramidmodellen. Som vi kommit fram till 

tidigare, handlar dessa delar egentligen om att se till intressenternas intressen och att företaget 

ska ses som legitimt i samhällets ögon för att på så sätt kunna vara ett lönsamt och 

vinstdrivande företag. Det går således att tänka sig att pyramidens två översta steg ingår i de 

två understa eftersom legitimitet och samhällets acceptans till företagets handlingar ligger till 

grund för dess lönsamhet. Ju högre legitimitet desto större chans att kunder vill handla av 

företaget och därmed bättre utsikt att lyckas uppfylla de ekonomiska målen. Alltså är formen 

av en pyramid inte att föredra, varken när det handlar om att beskriva ett företags ansvar eller 

dess mervärde.   

 

Utifrån dessa resonemang är Carrolls trefaldiga, icke hierarkiska modell mer relevant då 

delarna etiskt, ekonomiskt och legalt ansvar sammanlänkas med varandra och den 

filantropiska delen går in i alla dessa delar. Denna modell stämmer bättre in på hur ett företag 

verkligen fungerar eftersom alla delar påverkar varandra. Dock anser vi att inte heller denna 

modell är helt överensstämmande med ett företags verklighet när det kommer till hur och var 

mervärde skapas. Ekonomiskt ansvar ses fortfarande ligga till grund för företagsverksamheten 

varpå ekonomisk mervärde torde ses som ett företags mest primära strävan. Därför borde även 

den ekonomiska delen vara den största i modellen. Etiskt ansvar kan bland annat ses som de 

normer och värderingar som finns i samhället och som bankerna liksom alla andra företag, 

institutioner och allmänhet följer. Alltså kan etiskt ansvar bidra med etiskt mervärde som i sin 
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tur kan påverka det ekonomiska mervärdet. Samma gäller för det legala ansvaret med 

skillnaden att företaget förväntas följa landets lagar och regler. Arbete med hållbarhet kan 

innebära både etiskt och filantropiskt ansvar vilket därmed sannolikt ger ökat mervärde för 

den ekonomiska delen. Eftersom hållbarhetsengagemang i dagens samhälle är mycket viktigt 

så torde alltså även filantropiskt ansvar och därmed filantropiskt mervärde vara en viktig del i 

modellen.  

 

Etiskt, legalt och filantropiskt mervärde kan ses som att intressenternas förväntningar uppfylls 

och att företaget då ökar sin status och sitt rykte gentemot samhället vilket sannolikt resulterar 

i ökad försäljning. Om företagen lyckas uppfylla ansvaret hos de tre delarna innebär det alltså 

att mervärde skapas vilket i sin tur påverkar det ekonomiska mervärdet i positiv riktning. 

Dessa tankar illustreras i en egenutvecklad modell av Carrolls trefaldiga modell, se nedan.  

  

 

Ekonomiskt 

mervärde 
 

Legalt 

mervärde 

 

Etiskt 

mervärde 

 

Filantropiskt 

mervärde 
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7.  Slutsatser 

 

Syftet med studien var att undersöka varför endast vissa banker väljer att hållbarhetsredovisa 

enligt GRI, samt varför de banker som redovisar enligt GRI väljer att stanna på en B- eller C-

nivå. Syftet innefattade även att utreda varför de undersökta bankerna anser att granskning 

av revisor är nödvändigt eller inte samt på vilket sätt bankerna anser att mervärde skapas 

genom arbete med hållbarhet. Med hjälp av informanter från de representerade bankerna har vi 

kunnat erhålla en förståelse för företagens ageranden inom hållbarhetsområdet och utifrån teorin 

och empirin har vi sedan dragit följande slutsatser och bidragit med förståelse för 

forskningsfrågorna. 

 

 

Enligt vad som framkommit i studien handlar engagemang inom hållbarhet till största del om 

att värna om intressenternas intressen då de blir mer och mer medvetna om hållbarhetsfrågor 

och anser att det är viktigt. Att uppnå samhällelig legitimitet är alltså av största vikt för att 

verksamheten långsiktigt ska kunna gå med vinst. Hållbarhet handlar om miljömässiga, 

sociala och etiska aspekter men dock verkar det som om det inte är just aspekterna i sig som 

är det viktiga. Hade intressenterna ansett att några andra aspekter varit viktigare hade 

troligtvis bankerna engagerat sig i det istället. Det är genom ökad legitimitet från samhället 

som bankerna kan erhålla och öka sin lönsamhet. Legitimitetsteorin, Intressentteorin och den 

Institutionella teorin kan alltså alla ses som mycket relevanta för att beskriva ett företags 

situation. Bankerna i den här studien uppfyller mer eller mindre de synsätt som presenteras i 

respektive teori vilket visar att hänsyn till intressenternas förväntningar är enormt viktigt för 

företagets överlevnad. Genom studien har det även framkommit att Carrolls pyramid inte kan 

ses som tillräcklig för att beskriva ett företags ansvar. Carrolls trefaldiga modell är desto mer 

korrekt. Dock har studien resulterat i att vi utvecklat Carrolls trefaldiga modell
128

 för att 

beskriva hur och var mervärdet uppstår och hur det i sin tur påverkar ett företags lönsamhet, 

det vill säga dess ekonomiska mervärde, vilket ses som det primära målet för ett företag.    

  

                                                
128 Se modell s. 86. 
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7.1 Forskningsfrågor besvaras 
 

Varför väljer vissa banker att redovisa enligt GRI och andra inte? 

I studien har det framkommit att alla de undersökta bankerna håller med om att en 

hållbarhetsredovisning upprättad enligt en internationellt erkänd standard ökar trovärdigheten 

och tydligheten för rapporten. Genom att använda sig av GRI:s ramverk G3 kan företagen på 

så sätt lättare visa intressenter och allmänhet vad de arbetar med och vilket engagemang de 

har. Det skapas även en högre jämförbarhet mellan företag då de använder en allmänt 

accepterad standard med likadana måttenheter och indikatorer. Genom GRI kan bankerna 

därmed öka sin legitimitet gentemot samhället och med detta kan ett ökat mervärde tillföras 

och även ökad lönsamhet, om än på lång sikt.  

   

Varför väljer bankerna i vår studie som redovisar enligt GRI att stanna 

vid en B-respektive C-nivå? 

Många av bankerna ansåg att det inte var den valda nivån av GRI som var det viktiga utan det 

arbete som faktiskt utfördes. Det viktiga var att göra ett så bra jobb som möjligt på den nivå 

som banken befinner sig på istället för att arbeta för att höja sig till en högre nivå. Att höja sig 

ännu en nivå ansågs även som mycket resurskrävande och som att kostnaderna i dagsläget 

övervägde fördelarna. Banksektorn skiljer sig även från andra företag som verkar i skogs- 

verkstads- och transportindustrin där företagen ofta har kommit långt med sitt arbete och 

ligger överlag på en högre GRI-nivå. Bankerna har inte samma påverkan på miljön och 

upplever därför att det är svårt att komma upp till samma nivå. För att komma upp till en 

högre nivå krävs det att organisationen kan svara bra på indikatorerna som behöver anges, 

dock anser bankerna att vissa är svåra att applicera på just bankverksamhet. Slutsatsen som 

kan dras är därför att det är mycket centralt att utveckla bättre riktlinjer och guidning för just 

banksektorn om fler banker ska vilja höja sin GRI-nivå. Dessutom har vi konstaterat att 

intressenterna inte kräver att bankerna ska höja dess GRI-nivå i dagsläget. I framtiden 

kommer dock kraven från intressenterna sannolikt att öka och för att upprätthålla sin 

legitimitet i samhället måste bolagen ta hänsyn till deras vilja.  

 

Detta leder ner till slutsatser huruvida det finns något samband mellan ökat mervärde och en 

högre grad av GRI samt om avstannandet på en B- eller C-nivå kan bero på att 

mervärdesskapandet har en avtagande effekt desto högre nivå man eftersträvar. 
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Om intressenterna inte förväntar sig en högre grad av GRI så kommer det troligtvis inte heller 

tillföra ökat mervärde för banken vid en satsning på det. I ett sådant fall kan vi alltså dra 

slutsatsen om att mervärdeskapandet verkar ha en avtagande effekt desto högre nivå av GRI 

som eftersträvas. Det torde alltså gälla för bankerna i denna studie eftersom deras intressenter 

inte ställer krav på högre nivå i dagsläget. Om däremot en högre nivå av GRI är någonting 

som intressenterna anser viktigt så kommer det sannolikt gynna banken om de ser till sina 

intressenters intressen. I de fallen finns det alltså samband mellan ökat mervärde och högre 

grad av GRI. Bankernas upplevda mervärde handlar helt enkelt om vilka förväntningar 

intressenterna har på företaget och till vilken grad de uppfylls.   

 

Varför väljer vissa banker att låta en revisor granska 

hållbarhetsrapporten och vissa inte? 

De medverkande bankerna i studien anser att extern granskning inte är nödvändig, i alla fall 

inte i dagsläget. Däremot uppger de att de möjligtvis kommer att anlita en utomstående part 

för revision i framtiden. De slutsatser som kan dras i det här fallet är att bankernas legitimitet i 

dagsläget kan ifrågasättas när det kommer till tillförlitligheten av deras hållbarhetsrapporter. 

Även om deras hållbarhetsarbete är helt korrekt så handlar legitimitet till stor del om att kunna 

bevisa för samhället att företagets handlingar är legitima. Fredrik Ljungdahl på PwC menar att 

bankerna inte har insett vikten av extern granskning. Internrevision är inte samma sak som 

extern revision och det är någonting som bankerna måste inse. Genom att låta en extern part 

granska rapporten så skulle bankerna kunna uppnå en ännu högre grad av legitimitet. Dock 

verkar det troliga skälet till att bankerna inte väljer extern granskning vara att de inte anser att 

tillräckligt mervärde skapas utifrån det. De resurser i tid och pengar som måste läggas ned 

överstiger helt enkelt fördelarna. Intressenterna verkar i dagsläget alltså inte kräva att 

hållbarhetsredovisningen ska vara styrkt av en utomstående part utan förväntningarna verkar 

endast ligga på att hållbarhetsarbete ska finnas.  

 

Ljungdahl bedömer att det egentligen är på GRI:s nivå C som bankerna som mest behöver 

hjälp med att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Därför kan det vara lämpligt att de redan på en 

C-nivå tar hjälp av en revisor för granskning och rådgivning. Det är i början av deras 

engagemang inom hållbarhet som hjälpen kommer till störst nytta och inte när de redan 

kommit upp till nivå A. På de högre nivåerna har företagen redan hunnit skaffa sig så pass 

mycket kunskap och utvecklat arbetet till den grad att extern hjälp inte torde skapa ett lika 

stort mervärde. Dock finns alltid tillförlitlighetsaspekten kvar, om intressenterna kräver extern 
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granskning i framtiden är det viktigt för företagen att överväga det om de vill upprätthålla sin 

legitimitet. Mervärde kommer troligtvis skapas av att bankerna hellre tar hjälp av extern 

revision i ett tidigt stadium av hållbarhetsarbetet istället för i ett senare. Det torde även vara 

till större värde för dem att anlita extern part på C-nivå och därmed få ett plus (+) i kanten än 

att försöka komma upp i en högre nivå men utan extern revision 

 

Vilket mervärde menar bankerna skapas genom att hållbarhetsredovisa 

enligt GRI? 

Enligt vad som framkommit i studien torde bankernas upplevda mervärde som erhålls genom 

hållbarhetsarbete kunna ses som den grad av legitimitet som uppfylls. Legitimitet ökar både 

varumärkets status, förbättrar ryktet samt ger nöjdare kunder och anställda vilket därmed 

torde ge långsiktigt ökat ekonomiskt mervärde i form av bättre resultat. Om hållbarhet inte var 

någonting som intressenterna ansåg viktigt så skulle bankerna troligtvis inte arbeta med det. 

Det här innebär i sin tur att bankerna drivs till engagemang om de vill kunna upprätthålla sin 

legitimitet gentemot samhället. Alltså borde det egentliga syftet med att hållbarhetsredovisa 

handla om att skapa mervärde för intressenterna och allmänheten för att därigenom på lång 

sikt kunna erhålla ekonomiskt mervärde för banken. Med hjälp av en internationellt erkänd 

standard som GRI vilken är framtagen specifikt i syfte att underlätta upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar och skapa jämförbarhet bidrar det till ökad trovärdighet till företag 

som tillämpar det. Genom att följa en standard som redan har ett gott rykte och tillämpas av 

många andra företag kan man få mycket gratis. Man kan se på hur konkurrenterna agerar, 

vilka svårigheter och möjligheter som upplevs finnas med standarden och välja ut de delar 

som passar sin egen organisation. Man behöver således inte ta lika många risker som man 

skulle behöva ta vid användning av en helt ny standard som andra företag inte redan testat.  
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7.2 Rekommendationer 

Utifrån denna studie kan vi konstatera att engagemang inom hållbarhetsarbete är högst 

väsentligt för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Samtliga bankers informanter menar 

att hållbarhetsarbete blir viktigare och viktigare för intressenter idag och för att vara legitima 

måste de se till att uppfylla deras förväntningar, vilket även kan skapa långsiktigt mervärde. 

Våra rekommendationer till bankerna är därför att fortsätta satsa på arbete med hållbarhet, 

hitta nya vägar att engagera sig på och se till att förmedla det uträttade arbete på ett tydligt 

sätt. Det kan exempelvis göras genom att fortsätta upprätta hållbarhetsrapporter samt satsa på 

intressanta och informativa hemsidor. Redovisning enligt GRI är att föredra eftersom det 

förtydligar vilket arbete som läggs ned samt skapar en mer trovärdig bild för intressenterna. 

Vi anser att bankerna ska lyssna till sina intressenters viljor för att veta vilken nivå de behöver 

lägga sig på. Ett bra sätt att ta reda på det är att utföra intressentundersökningar. Genom att få 

en uppfattning av intressentens syn kan mervärde därigenom skapas för bankerna.  

 

För att få ut så mycket som möjligt av GRI och skapa maximalt mervärde för banken 

rekommenderar vi även att de låter en extern part granska deras hållbarhetsrapporter. Detta 

kan ses som speciellt viktigt i början av hållbarhetsarbetet och när banken ligger på den lägsta 

nivån, C eftersom banken då kan antas ha som minst kunskap om upprättandet av 

hållbarhetsrapporter samt tolkning av GRI. Rapporten kommer då att bli än mer trovärdig och 

banken i sig får hjälp med förståelse och utformning. Genom detta kan mervärde lättare 

skapas redan på ett tidigare stadium än om banken väntar med extern granskning tills de 

ligger på en högre nivå.     

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Hålbarhetsarbete är någonting som i många branscher alltid har funnits, på ett eller annat sätt. 

Bland andra uppger Swedbank att de i alla tider arbetat med hållbarhet fast mer i det dolda. 

Intressanta frågor som skulle kunna utredas är således vad som är nytt i hållbarhetsarbetet 

idag och på vilket sätt fokus på hållbarhetsarbetet har förändrats över tiden.     

 

På grund av begränsad tid har vi inte haft möjlighet att grundligt undersöka 

hållbarhetsredovisningarnas korrekthet. Det skulle därför vara intressant att forska vidare 

huruvida hållbarhetsrapporter upprättade enligt GRI:s regelverk G3 som inte är oberoende 

granskade är sanningsenliga eller inte. 
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Att utreda vad intressenten anser skapa mervärde och vad mervärde innebär för dem är en 

studie som även skulle vara intressant att utföra. Antingen med en mer kvantitativ utformning 

i enkätform för att nå ut till flera olika typer av intressenter eller en studie med djupintervjuer 

för att kunna fokusera på en inriktad grupp av intressenter.   

 

Det skulle slutligen även vara intressant att undersöka hur företag som redovisar enligt en 

högre nivå av GRI anser att dess satsning har vart lönsam och om det bidragit till 

mervärdeskapande. 
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Bilaga 1- Definitionslista 
 

AA 1000 Assurance Standard 

- Standard utgiven av AccountAbility vilken ska användas som en guide och som ett 

stöd för revisorer i dess redovisningsarbete.
129

 

 

AccountAbility 

- Är en ledande global organisation som producerat standarden AA 1000 Assurance 

Standard 
130

 

 

Agenda 21 

- FN:s globala handlingsprogram för en hållbar utveckling som preciserar hur arbetet 

mot fattigdom ska ske samt hur hoten mot miljön kan undanröjas.
131

 

 

Branschspecifika tillägg 

- Kompletterar riktlinjerna med tolkning och vägledning för hur riktlinjerna ska 

användas för en given bransch, och hur man ska redovisa branschspecifika 

resultatindikatorer. Relevanta branschspecifika tillägg ska användas som tillägg till 

riktlinjerna, inte användas istället för riktlinjerna.
132

 

 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) 

- Ideell organisation som har bildat GRI. 
133

 

 

Communication on progress (COP) 

- Rapport där företag årligen ska redovisa sina åtgärder och framgångar med 

hållbarhetsarbetet, framtagen av Global Compact.
134

 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

- Innefattar engagemang och aktivt arbete med miljömässiga, sociala och ekonomiska 

frågor.
135

 

 

Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) 

- Branschorganisation för revisorer och rådgivare.
136

 

 

Fédération des Experts Comptables Européens, (FEE) 

- Europeiska revisorsorganisation som har upprättat standarder för att bättre kunna 

granska och säkra kvalitén på hållbarhetsredovisningarna.
137

 

 

G3 

- Tredje versionen av riktlinjer för hållbarhetsredovisning publicerades år 2006 av 

GRI.
138

 

                                                
129 KPMG, (2008), KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting. 
130 http://www.accountability.org/about-us/index.html 
131Agenda 21 och Riokonferensen, www.regeringen.se. 
132 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning, (2006) version 3, www.globalreporting.org, s.40. 
133 Reporting Framework Overview, www.Globalreporting.org 
134 Barkland, M. & Ljungberg, M. (2010), s.103. 
135 Vad är CSR, www.csrguiden.se. 
136 Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, www.far.se. 
137 Fédération des Experts Comptables Européens, (2006), Key issues in Sustainability Assurance- An overview.   
138 Vad är GRI? www.globalreporting.org. 

http://www.globalreporting.org/
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Global Compact 

- Ett strategiskt initiativ utvecklat av FN vars syfte är att redogöra bra 

företagsverksamhet genom att företag åtar sig att följa de tio principerna vilka tar 

hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och arbete mot korruption. Genom 

att göra så, affärer, som främsta drivkraften bakom globaliseringen, kan bidra till att 

marknader, handel, teknik och finansiering förväg på ett sätt som gynnar ekonomier 

och samhällen överallt.
139

 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

- Nätverkbaserad organisation som har skapat världens mest använda ramverk för 

hållbarhetsredovisning, G3.
140

 

 

Hållbar utveckling 

- En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
141

 

 

Hållbarhetsredovisning 

- Innebär att mäta, upplysa om och ta ansvar för organisationens resultat, medan 

organisationen arbetar mot målet för en hållbar utveckling. Den ska ge en balanserad 

och rimlig bild av den redovisande organisationens hållbarhetsresultat, både vad gäller 

positiv och negativ påverkan.
 142

 

 

Indikatorprotokoll 

- Det finns ett indikatorprotokoll för varje resultatindikator som ingår i riktlinjerna, 

vilket ger definitioner, vägledning för sammanställning och annan information för att 

bistå dem som arbetar med redovisningen och för att säkerställa att 

resultatindikatorerna tolkas på samma sätt.
 143

 

 

Indikatorkategorier 

- Områden eller grupperingar av hållbarhetsområden. De kategorier som omfattas av 

GRI:s riktlinjer är: ekonomiska, miljömässiga och sociala. Det sociala området 

kategoriseras i termer av anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och 

produktansvar. 
144

 

 

International Standard on Assurance Engagements 3000, (ISAE 3000) 

- Standard publicerad av International Auditing and Assurance Standards Board vilken 

ska användas som en guide och som ett stöd för revisorer i dess redovisningsarbete.
145

 

 

Intressenter 

- En identifierad grupp eller person som kan påverka förverkligandet av en 

organisations mål, eller påverkas av genomförandet av en organisations mål.
146

 

 

 

                                                
139 Overview of the UN Global Compact, www.unglobalcompact.org. 
140 Reporting Framework Overview, www.Globalreporting.org 
141Rapport om Hållbar utveckling i flera dimensioner, www.samverkansforum.se. 
142 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning, (2006) version 3, www.globalreporting.org, s.40. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 KPMG, (2008), KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting. 
146 Egen översättning, hämtad från Freeman, E. R. & Reed, D. (1983), s.91. 

http://www.globalreporting.org/
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ISO 14001 

- Miljöstandard utvecklad av ISO.
147

 

 

ISO 26000 

- Uppgradering av ISO 14001. 
148

 

 

Kärnindikatorer 

- Är indikatorer som i GRI:s riktlinjer identifieras som väsentliga och intressanta för de 

flesta intressenter, förutsatt att inget annat följer av GRI:s redovisningsprinciper.
 149

 

 

Mervärde 

- Det överskott som uppstår i den kapitalistiska produktionsprocessen genom att 

arbetarna producerar ett värde som är högre än det värde kapitalisten betalar för 

användningen av deras arbetskraft.
150

 

 

Redovisningsprinciper 

- Begrepp som redogör för vad en redovisning bör uppnå och som vägleder beslut som 

görs genom hela redovisningsprocessen, till exempel för vilka indikatorer information 

ska ges och hur denna information ska utformas.
 151

 

 

Resultatindikatorer 

- Kvalitativ eller kvantitativ information om resultat eller utfall kopplade till 

organisationen, vilka är jämförbara och som visar förändringar över tiden.
 152

 

 

RevR 6  

- Standard avseende oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning 

utvecklad av FAR. 
153

 

 

Standardupplysningar 

- Riktlinjerna beskriver ämnesområden och information för redovisning som är av stor 

vikt för de flesta organisationer och av intresse för de flesta intressenter. Dessa 

beskrivs i de tre formerna av standardupplysningar: 

o Strategi och profilupplysningar: Fastlägger den övergripande bakgrunden 

för redovisningen och beskriver hur hållbarhetsarbetet är kopplat till företagets 

strategi och styrning.  

o Profil och styrning: Upplysningar om hållbarhetsstyrningen hjälper läsaren att 

förstå hur företaget arbetar inom ett visst område och förstå dess resultat.  

o Resultatindikatorer: Beskriver hur företaget upprättar jämförbar information 

av företagets arbete med de ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna. 
154

 

 

The International Organization for Standardization (ISO)  

- Utvecklar miljöstandarder vilka fungerar som en hjälp för företag att rationalisera och 

förbättra miljöarbetet.
155

 

                                                
147 ISO 26000 Social Responsibility, www.iso.org. 
148 Ibid. 
149 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning, (2006) version 3, www.globalreporting.org, s.40. 
150 Mervärde www.ne.se. 
151 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning, (2006) version 3, www.globalreporting.org, s.40. 
152 Ibid. 
153 Sverigerapporten, www.PwC.com. 
154 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning, (2006) version 3, www.globalreporting.org 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/


98 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide  
Banker vilka upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI 

 

 

Tack för att du ställer upp på en intervju och berikar vår uppsats. Syftet med studien är att 

undersöka varför endast vissa banker väljer att hållbarhetsredovisa enligt GRI, samt varför 

de banker som redovisar enligt GRI väljer att stanna på en B- eller C-nivå. Syftet är även att 

utreda varför de undersökta bankerna anser att granskning av revisor är nödvändigt eller 

inte samt på vilket sätt bankerna anser att mervärde skapas genom arbete med hållbarhet. 

Nedan följer underlaget som kommer att behandlas under intervjun. 

 

 

Inledning 

 
 Varför har ni valt att arbeta med hållbarhet? 

 På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet? 
 

 Varför började ni arbeta med hållbarhetsredovisning? 
 Vilka faktorer var det som var pådrivande i utvecklingen av hållbarhetsarbetet? 

 
Förändringar 
 

 Hur har hållbarhetsarbetet förändrat eller påverkat företagets övergripande strategi? 
 

 Anser du att företagets värderingar har påverkats/förändrats av hållbarhetsarbetet? 
 
Hållbarhetsredovisning mha GRI 

 
 Varför har ni valt att redovisa enlig GRI? 

 Till vem riktar sig redovisningen?  
 

 Finns det något mål med redovisningen? 
 
 Varför har ni valt att placera er på vald GRI-nivå?  

 Vad skulle få er att vilja arbeta mot en högre nivå? 
 

 Vad anser ni vara fördelar respektive nackdelarna med att arbeta efter en högre 
nivå? 

 
 
 Varför har ni valt att inte låta revisor granska rapporten? 

 Vad anser ni vara fördelar respektive nackdelar med en oberoende granskning? 

 
  

                                                                                                                                                   
155 New ISO/ITC handbook/CD package puts ISO 14001 within easier reach of SMEs, www.iso.org. 
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Effekter 

 
 Vilka effekter anser du att hållbarhetsredovisningen gett?  
 

 Hur anser ni att intressenterna, det vill säga kunder, företag och samarbetspartners  
svarar på hållbarhetsredovisningen? 

 Hur upplever ni att medarbetare har svarat på hållbarhetsarbetet? 
 Har ni sett något konkret resultat av hållbarhetsarbetet? 

 
Definition av mervärde 

Mervärde uppkommer när det värde som skapas är värt mer än den arbetsbörda som läggs 
ned. Det kan bestå av en ekonomisk vinst eller mer svårdefinierade företeelser som till 
exempel stärkande av ett varumärke. 
 

 Vilket mervärde anser ni skapas genom att arbeta med hållbarhetsfrågor? (se tabell) 
 

Mervärde 

skapande 

1: Inget 
mervärde 

2 3 4 5 6: Mycket 
stort 
mervärde 

Ekonomiskt       

Varumärkes 

byggande 

      

Anställda       

Kundrelationer       

Miljömässigt       

Totalt       

 
 

 Ekonomiskt: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för bankens finansiella 
resultat, dvs. har arbetet bidragit till att öka resultatet “the bottom line”? 

 Varumärkesbyggande: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för bankens 
varumärke?  
På vilket sätt?   

 Anställda: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för de anställda? 
På vilket sätt?   

 Kundrelationer Anser du att hållbarhetsarbetet har hjälpt till att stärka era kundrelationer?  
På vilket sätt?   

 Miljömässigt: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för ert miljömässiga 
arbete? 

       På vilket sätt? 

 Totalt: Hur stort totalt mervärde anser du att hållbarhetsarbetet har skapat för 

företaget? 
 

Syn på Framtiden 

 

 Hur viktigt är hållbarhetsarbetet för företagets framtid? 

 

 Anser ni att hållbarhetsarbete är en trend som kommer hålla i sig eller är det 

övergående?  

 

 Hur kommer ert hållbarhetsarbete vara om 10 år?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide  
Banker vilka inte upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI  
 

 

Tack för att du ställer upp på en intervju och berikar vår uppsats. Syftet med studien är att 

undersöka varför endast vissa banker väljer att hållbarhetsredovisa enligt GRI, samt varför 

de banker som redovisar enligt GRI väljer att stanna på en B- eller C-nivå. Syftet är även att 

utreda varför de undersökta bankerna anser att granskning av revisor är nödvändigt eller 

inte samt på vilket sätt bankerna anser att mervärde skapas genom arbete med hållbarhet. 

Nedan följer underlaget som kommer att behandlas under intervjun. 

 

 

Inledning 

 
 Varför har ni valt att arbeta med hållbarhet? 

 På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet? 
 

 Varför började ni arbeta med hållbarhetsredovisning? 
 Vilka faktorer var det som var pådrivande i utvecklingen av hållbarhetsarbetet? 

 
Förändringar 
 

 Hur har hållbarhetsarbetet förändrat eller påverkat företagets övergripande strategi? 
 

 Anser du att företagets värderingar har påverkats/förändrats av hållbarhetsarbetet? 
 
Hållbarhetsredovisning 

 
 Hur redovisar ni hållbarhet?  

 Till vem riktar sig redovisningen?  
 Finns det något mål med redovisningen?  
 Varför har ni valt att inte redovisa enligt GRI?  
  

 Låter ni någon oberoende part granska ert arbete med hållbarhet? 

 Varför/ Varför inte?  
 Om svaret är ja; Hur anser ni att mervärde skapas genom oberoende granskning?  

 
Effekter 

 
 Vilka effekter anser du att hållbarhetsarbetet gett?  

 Hur anser ni att intressenterna, det vill säga kunder, företag och 
samarbetspartners svarar på hållbarhetsarbetet? 

 
 Hur upplever ni att medarbetare har svarat på hållbarhetsarbetet?  
 
 Har ni sett något konkret resultat av hållbarhetsarbetet? 
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Definition av mervärde 

Mervärde uppkommer när det värde som skapas är värt mer än den arbetsbörda som läggs 
ned. Det kan bestå av en ekonomisk vinst eller mer svårdefinierade företeelser som till 
exempel stärkande av ett varumärke. 

 
 Vilket mervärde anser ni skapas genom att arbeta med hållbarhetsfrågor? (se tabell) 

 

Mervärde 

skapande 

1: Inget 
mervärde 

2 3 4 5 6: Mycket 
stort 
mervärde 

Ekonomiskt       

Varumärkesbygg

ande 

      

Anställda       

Kundrelationer       

Miljömässigt       

Totalt       

 
 

 Ekonomiskt: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för bankens finansiella 
resultat, dvs. har arbetet bidragit till att öka resultatet “the bottom line”? 

 Varumärkesbyggande: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för bankens 
varumärke?  
På vilket sätt?   

 Anställda: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för de anställda? 
På vilket sätt?   

 Kundrelationer Anser du att hållbarhetsarbetet har hjälpt till att stärka era kundrelationer?  
På vilket sätt?   

 Miljömässigt: Anser du att hållbarhetsarbetet har skapat mervärde för ert miljömässiga 
arbete? 

       På vilket sätt? 

 Totalt: Hur stort totalt mervärde anser du att hållbarhetsarbetet har skapat för 

företaget? 
 

Syn på Framtiden 

 

 Hur viktigt är hållbarhetsarbetet för företagets framtid? 

 

 Anser ni att hållbarhetsarbete är en trend som kommer hålla i sig eller är det 

övergående?  

 

 Hur kommer ert hållbarhetsarbete vara om 10 år? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide PwC 
 

 

Tack för att du ställer upp på en intervju och berikar vår uppsats. Syftet med studien är att 

undersöka varför endast vissa banker väljer att hållbarhetsredovisa enligt GRI, samt varför 

de banker som redovisar enligt GRI väljer att stanna på en B- eller C-nivå. Syftet är även att 

utreda varför de undersökta bankerna anser att granskning av revisor är nödvändigt eller 

inte samt på vilket sätt bankerna anser att mervärde skapas genom arbete med hållbarhet. 

Nedan följer underlaget som kommer att behandlas under intervjun. 

 

 

 

Inledning 

 

 Hur ser intresset ut för hållbarhetsredovisning inom finansiell verksamhet?  

 

 Hur har det utvecklats de senaste åren?  

 När började ni arbeta med granskning av hållbarhetsrapporter?  

 När började intresset inom just banksektorn ta fart? 

 

Hållbarhetsredovisning 

 
 Vilka dokument/rekommendationer/modeller utgår ni från vid granskning av 

hållbarhetsredovisning?  

 
 På vilket sätt använder ni er av RevR 6 vid granskningen av hållbarhetsredovisningar? 

 
 Upplever ni att RevR 6 ger tillräcklig vägledning vid granskning av en 

hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRI:s tillämpningsnivå A som på en B eller C-

nivå?  

 

 Vad anser ni om regelverket G3?  

 Har regelverket underlättat ert granskningsarbete? 

 

 Vilka svårigheter upplever ni finns med regelverket?   

 

 Många banker väljer att stanna på GRI:s nivå C. Vad tror ni är skälet till det?  

 

 Är de hållbarhetsrapporter överlag sanningsenliga?  

 

Effekter 

 

 Vilka effekter anser ni att hållbarhetsredovisningen ger för just banker? 

 

 Vilka effekter anser ni att en oberoende granskning ger för bankerna? 
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 Vad tror ni är skälet till att många banker inte valt att låta revisor granska deras 

hållbarhetsrapport?  

 

 Vissa banker anser att en intern granskning är minst lika trovärdig som en extern 

granskning av en oberoende part, vad anser ni om detta? 

 
 På vilket sätt har kravet på att statliga företag ska granska sin hållbarhetsredovisning 

externt påverkat andra företag?  

 

Framtiden 

 

 Hur viktig anser du att hållbarhetsredovisning är för bankers framtid? 

 Tror ni att fler kommer använda sig av en oberoende granskning? 

 
 Anser ni att hållbarhetsarbete är en trend som kommer hålla i sig eller är det övergående?  

 
 Hur tror du att hållbarhetsredovisningen kommer se ut om 10 år?   

 


