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Abstract 
2013 is the first year that all four major Swedish banks voluntarily choose to establish 

separate sustainability reports. The purpose of this study is to find out for whom the 

major Swedish banks sustainability reports, relating to 2012, is most relevant. The 

empirical part consists of a qualitative cross-sectional study evaluating each 

sustainability report and in summary shows an overall picture of the phenomenon. 

The empirical data are analyzed with support from theories and research studies 

related to the subject sustainability reports. The analysis results in a conclusion that 

indicates that sustainability reports are most relevant to the major banks self-interest 

as a management tool that enhance corporate culture. 

 

Keywords: Sustainability report, major Swedish banks, stakeholder, social and 

environmental responsibility, relevance, trust. 

Sammanfattning 
2013 är det första året samtliga fyra svenska storbanker frivilligt väljer att upprätta 

separata hållbarhetsredovisningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka för vilka 

intressenter de svenska storbankernas hållbarhetsredovisningar som avser 2012, är 

mest relevanta. Studiens empiri består av en kvalitativ tvärsnittsstudie som utvärderar 

respektive hållbarhetsredovisning och sammanfattningsvis ger en helhetsbild av 

fenomenet. Empirin analyseras med stöd från teorier och forskningsstudier med 

koppling till hållbarhetsredovisning. Studiens analys resulterar i en slutsats som visar 

att storbankernas hållbarhetsredovisningar är mest relevanta för storbankernas 

egennytta i form av ett strategiverktyg som samtidigt belyser företagsandan. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, svenska storbanker, intressent, socialt och 

miljömässigt ansvarstagande, relevans, förtroende. 
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1 Inledning 
2013 är det första året någonsin då samtliga fyra svenska storbanker frivilligt väljer att 

upprätta en separat hållbarhetsredovisning (Handelsbanken, Nordea, SEB & 

Swedbank, 2013). 

 

”I en hållbar utveckling hör ekonomi, miljö och samhälle ihop. Men varken 

lagstiftning, nationalstaten eller överstatliga strukturer som FN eller EU har kunnat 

skapa en ram där övergripande problem kring miljöförstöring, korruption, mänskliga 

rättigheter eller arbetslöshet hanteras eller löses. Den enkla lösningen, att lösa 

övergripande globala problem genom vissa regler för hur man ska agera, har inte 

varit möjlig. Man kan se det som en utveckling mot ökat fokus på aktörsansvar. Inte 

minst företagens roll har blivit uppenbar. Kraven på dem att agera har ökat, bland 

annat på grund av deras globala räckvidd och möjligheter att påverka.” (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2012 s. 11) 

1.1 Begreppsdefinition 
Hållbarhetsredovisning är en bred term som innebär att företag väljer att redovisa hur 

värde skapas, ur ett vidare och mer långsiktigt perspektiv. Det betyder att företag 

redovisar dess påverkan utöver finansiellt resultat och ställning. Inom ämnet finns det 

dels föråldrade begrepp, såsom miljöredovisning och social redovisning dels används 

även mer moderna engelska uttryck. Magnus Frostenson, docent i företagsekonomi 

vid Örebros universitet, menar att ”Hållbarhetsredovisning handlar om att visa på 

företagens påverkan på omgivningen i ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hänseende.” (Frostenson, 2013)  

 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka separata rapporter gällande hållbar 

utveckling, och genomgående i texten kommer benämningen hållbarhetsredovisning 

att användas. I denna uppsats innefattar därmed begreppet hållbarhetsredovisning 

endast den separata rapporten som storbankerna frivilligt väljer att upprätta. Socialt 

och miljömässigt ansvarstagande är ett komplext ämne som fortfarande inte använder 

helt fastställda begrepp. Vissa begrepp har en vidare bemärkelse och innefattar all typ 

av social- och miljömässig information, inte bara den som finns i en sammanställd 

rapport, såsom hemsidor, pressmeddelande, avsnitt i årsredovisningen, sociala medier 

etc. Några exempel på begrepp som används inom ämnet är environmental 
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reporting/accounting, the tripple bottom line (TBL, 3BL) reporting/accounting, vilket 

syftar till "the three pillars” people, planet och profit, sustainability 

reporting/accounting eller corporate social responsibility (CSR) reporting/accounting. 

(Eidberg & Emilsson, 2012) 

 

Två av storbankerna som presenterar sina hållbarhetsredovisningar på svenska 

använder just begreppet hållbarhetsredovisning. Därför väljer vi att genomgående i 

denna uppsats använda begreppet hållbarhetsredovisning. 

 

I övrigt kan nämnas att författarna till de teorier som tillämpas i studien har använt 

andra begrepp och definitioner. Francesco Perrini har i sin artikel använt 

benämningen Corporate Social Responsibility (CSR), och han definierar CSR enligt 

följande: ”a concept where-by companies integrate social and environmental 

concerns into their business operations and interactions with their stakeholders on a 

voluntary basis” (Perrini, 2005 s. 611).  Crawford Spence har i sin artikel använt 

benämningen Social and Environmental Reporting (SER). Jan Bebbington et al. 

använder liksom Perrini benämningen CSR. Varken Bebbington et al. eller Spence ger 

dock någon detaljerad definition om vad som inbegrips i respektive begrepp. 

1.2 Bakgrund 
Hållbarhetsredovisningen är inget nytt fenomen. Forskning visar att frivillig icke-

finansiell redovisning i viss mån har förekommit i flera århundraden. På 1970-talet 

förankrades dock föreställningen om att företag borde redovisa ur ett bredare 

perspektiv och innefatta även miljömässiga och sociala effekter. (Deegan & Unerman, 

2005). Ämnets centrala begrepp ”hållbarhet” har uppstått genom Förenta Nationerna 

(FN). 1987 hölls en världsomfattande FN-konferens angående miljö, utveckling och 

fattigdom. (Hassel, Larsson & Nore, 2011) Konferensen resulterade i den så kallade 

Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid”, och begreppet hållbarhet fick 

således definitionen: ”en hållbar utveckling är den som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Intresset för hållbarhetsredovisning har svängt genom åren. På 1980-talet avtog 

intresset för hållbarhetsrapportering men FN återupptog debatten gällande hållbar 
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utveckling i Rio de Janeiro 1992, då den så kallade Agenda 21-konferensen ägde rum. 

Konferensen hade Brundtlandrapporten som utgångspunkt och belyste återigen vikten 

av ansvarsfullt företagande. Fokusområdena hade vid det här laget utvidgats till miljö, 

samhälle och ekonomi. På 1990-talet växte diskussionerna kring hållbar utveckling 

inom näringslivet, och företagen intog en allt mer proaktiv inställning; detta har i sin 

tur haft en stor betydelse för utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Under 1990- 

och 2000-talet lanserades en uppsjö av frivilliga standarder inom 

hållbarhetsredovisning. För att nämna några utkom EU 1994 med 

miljöledningsstandarden Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Samma år 

etablerades miljömärkningsstandarden International Organization for Standardization 

(ISO) 14 000, och FN:s centrala principer för ansvarsfullt företagande, Global 

Compact, utkom 2000. (Frostenson, Helin & Sandström, 2012) Global Reporting 

Initiative (GRI) är en ideell intresseorganisation som idag utger de mest betydelsefulla 

riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. Nätverket bildades 1997 och består av 

representanter från olika länder inom spridda verksamhetsområden såsom 

företagsledare, regeringar, konsultföretag, revisionsbolag, universitet och 

forskningsinstitut. GRI samarbetar även med FN:s miljöprogram. (GRI, 2013) 

 

Att tillämpa GRI:s riktlinjer innebär ingen certifiering men avser att bidra till 

objektivitet och transparens. Syftet med ramverket är att utgöra en vägledande mall 

för hur företagen kan redovisa exempelvis engagemang, strategier och styrning som 

berör socialt och miljömässigt ansvarstagande. G3 är benämningen på det idag 

gällande ramverket som kan tillämpas gradvis. Ramverkets centrala del består av 

frivilliga riktlinjer uppdelat på principer och vägledningar samt standardupplysningar. 

Principer och vägledningar har till syfte att avgränsa, förtydliga den tekniska 

redovisningen samt säkerställa innehåll och kvalité. Standardupplysningarna 

innefattar tre områden: strategi & profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. 

De sex resultatindikatorerna visar jämförbara hållbarhetsmått inom kategorierna: 

ekonomisk (EC), miljö (EN) och social påverkan. Indikatorn för social påverkan är i 

sin tur indelad i fyra områden: anställningsförhållanden & arbetsvillkor (LA), 

mänskliga rättigheter (HR), organisationens roll i samhället (SO) och produktansvar 

(PR) (GRI, 2006). Den finansiella tjänstesektorn, däribland Sveriges storbanker, 

innefattas även av ett branschspecifikt tillägg, Financial Services Sector Supplement 

(FSSS). FSSS medför att G3 kommenteras eller kompletteras, dessutom införs en 
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sjunde branschspecifik indikator, Financial Services (FS) (GRI, 2011). Tillämpningen 

av GRI kan ske på olika nivåer C, B, A. Dessa nivåer indikerar graden av ramverkets 

tillämpning där A är den högsta nivån. I de fall redovisningen granskats av tredje part 

kompletteras nivån med ett + (C+, B+, A+). Företaget bedömer själv tillämpningsnivå 

enligt GRI:s kriterier. Tredjepartstillsyn är frivillig och kan genomföras av 

utomstående part, exempelvis ett fristående revisionsbolag, eller genom granskning av 

GRI. Tillsynen innebär inte uppföljning av redovisat värde eller bedömning av kvalité 

eller innehåll utan bestyrker endast att tabellens kriterier uppfyllts. En tabell med de 

olika tillämpningsnivåerna skall finnas med i hållbarhetsredovisningen samt 

information om vem som uppskattat nivån. (GRI, 2006) 

 

Antalet hållbarhetsredovisningar har ökat markant de senaste åren, och svenska 

företag anses vara i framkant vid en jämförelse mellan olika länder. 2010 

rapporterades att cirka 2000 företag tillämpade GRI:s riktlinjer, varav 6 % var svenska 

företag. Hållbarhetsredovisningen har utvecklats parallellt i takt med samhället och 

avspeglar bland annat globaliseringens konsekvenser i form av samhällets ökade 

informationskrav. (Frostenson, Helin & Sandström, 2012) 

1.3 Problemdiskussion 
Forskning inom området som belyser kopplingen mellan hållbarhetsredovisning och 

företagens lönsamhet visar både positiva och negativa ekonomiska effekter. Detta har 

lett till att det vetenskapliga arbetet allt mer styrs mot att undersöka vilka faktorer som 

påverkar företagets hållbarhetsstrategier. Forskning visar också att antal kvinnor, 

oberoende styrelse och hög genomsnittsålder inom företag har en positiv påverkan på 

hållbarhetsstrategins omfattning. (Hassel, Larsson & Nore, 2011) Det finns kritik 

inom ämnet som menar att hållbarhetsredovisningar endast är kostsamt självberöm i 

överflöd som inte går att använda vid beslutsfattande. (Frostenson, Helin & 

Sandström, 2012) Hållbarhetsredovisningen debatteras dock utifrån olika aspekter, 

och en central fråga är på vilket sätt socialt och miljömässigt ansvarstagande bör 

presenteras. Vissa forskare anser att det lämpar sig bäst att integrera 

hållbarhetsredovisningen i den obligatoriska årsredovisningen och hävdar att frågan 

snarare är ”när” än ”om” omfattande hållbarhetsredovisning kommer att vara en 

tvingande del i den traditionella finansiella redovisningen. (Hassel, Larsson & Nore, 

2011) Ytterligare perspektiv är att hållbarhetsredovisningen dels kan verka som ett 
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styrinstrument för interna hållbarhetsprocesser och även som ett 

kommunikationsverktyg. Vissa förespråkare hävdar att hållbarhetsredovisningen leder 

till ekonomiska fördelar. Swedish Standard Institutes (SIS) som är drivande gällande 

standardisering av hållbarhetsredovisning uttrycker sig enligt följande: ”Att redovisa 

sitt hållbarhetsarbete skapar nya affärer, stärker varumärket och ger trovärdighet. En 

annan effekt är att det egna hållbarhetsarbetet effektiviseras, struktureras och 

utvecklas. Dessutom motiverar det medarbetarna att skapa stolthet.” (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2012 s. 15) 

 

Ett annat forskningsområde inom ämnet är identifieringen av vem företagens 

hållbarhetsredovisningar riktar sig till. Ur ett teoretiskt perspektiv tillämpas oftast i 

detta sammanhang intressentteorin. De mest relevanta intressenterna som har en 

relation till verksamheten och utkräver hållbarhetsinformation identifieras generellt 

som ägare, kunder, anställda, kreditgivare, leverantörer, banker, regeringar, 

kommuner, intresseorganisationer och allmänheten (Unerman, Bebbington & 

O’Dwyer, 2007). Hållbarhetsredovisningen anses generellt fylla en funktion främst 

för investerare och ägare, organisationer i samhället, konsulter (främst inom 

redovisning) och ratingföretag. (Frostenson, Helin & Sandström, 2012)  

 

Att större företag idag på frivilligt initiativ upprättar hållbarhetsredovisningar är ett 

faktum. Enligt revisionsbolaget KPMG:s undersökning 2011 upprättar 95 % av 

världens 250 största bolag hållbarhetsredovisningar. Kraven på hållbart och 

ansvarsfullt företagande samt öppenhet är idag påtryckande, framför allt inom 

finanssektorn som den senaste tiden drabbats av finansiella kriser. Finansbranschen 

anses ha en allt mer central roll i dagens samhälle. (Hassel, Larsson & Nore, 2011) I 

nuläget anses finanskrisen ha övergått till en bestående förtroendekris. När den 

amerikanska bolånebubblan sprack 2008 påvisades det finansiella systemets sårbarhet 

och i vilken grad även landsöverskridande samhällen är beroende av stabila och 

pålitliga banker. Den svenska regeringen sammanfattar krisen med följande uttalande 

på sin hemsida: 

 

”Den globala finanskris som tog fart under 2008 började med kreditförluster på den 

amerikanska bolånemarknaden som sedan spred sig vidare i hela världsekonomin. Att 

problemen fick en sådan omfattning och spridning berodde framför allt på kris i 
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förtroendet mellan aktörerna på de finansiella marknaderna och för det finansiella 

systemet.” (Regeringen, 2011) 

 

I mars i år 2013, publicerade Dagens Nyheter en artikel, baserad på 

marknadsundersökningsbolaget Demoskops analys på uppdrag av Länsförsäkringar, 

som visade att bankerna tillhör de branscher i Sverige som har lägst förtroende av 

allmänheten. (Dagens Nyheter, 2013) Lennart Weibull, professor och 

massmedieforskare vid Göteborgs universitet, menar att de svenska bankernas 

förtroende försvagades redan vid den svenska finanskrisen i början på 1990-talet. Han 

pekar på att mediernas debatt om bankernas bonusar och vinster är en orsak till den 

negativa trenden samt att allmänhetens synsätt på banker har förändrats från att 

banken var en neutral stomme i samhället till att i högre grad verka som ett företag. 

(Svenska Dagbladet, 2012) Att utge en hållbarhetsredovisning kan bedömas som ett 

etiskt ansvarsutkrävande från bankerna och samtidigt vara ett sätt för verksamheten att 

tackla både etik- och förtroendeproblematik. (Grankvist, 2009) 

 

Det svenska banksystemet domineras idag av fyra bankkoncerner som kallas de fyra 

storbankerna, dessa är Svenska Handelsbanken AB (Handelsbanken), Nordea Bank 

AB (Nordea), Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) och Swedbank AB 

(Swedbank). Dessa aktörer har även utvecklats till att ha ett betydande internationellt 

inflytande, främst i Norden och Baltikum. (Svenska Bankföreningen, 2013) År 2002 

upprättade Nordea sin första miljörapport ”Nordeas Ecological Footprint Program”, 

2007 valde SEB att presentera sin första hållbarhetsredovisning, Handelsbanken 

startade med hållbarhetsredovisning 2010, och Swedbank gav ut sin första separata 

hållbarhetsredovisning i år, 2013. Vi bedömer att storbankerna utgör en betydande 

infrastruktur i det svenska samhället. Trots att hållbarhetsredovisningen är frivillig 

väljer de fyra storbankerna att upprätta relativt genomgripande 

hållbarhetsredovisningar med en omfattning på mellan 34 och 52 sidor 

(Handelsbanken, Nordea, SEB & Swedbank, 2013).  

 

Med ovanstående sagt konstaterar vi att de svenska storbankernas 

hållbarhetsredovisning befinner sig i en revolutionerande fas. Socialt och 

miljömässigt ansvarstagande får allt större fokus och gör dessutom anspråk på 

bolagens resurser. För att hållbarhetsredovisningen ska vara en gynnsam 
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informationskanal för både storbankerna och intressenterna krävs det att innehållet 

som de väljer att presentera i rapporterna uppfyller vissa krav såsom tillförlitlighet, 

jämförbarhet och relevans. (Frostenson, Helin & Sandström, 2012) I och med att 

storbankerna väljer att upprätthålla dessa frivilliga hållbarhetsredovisningar tvingas 

respektive storbank att ta ställning till verksamhetens synsätt på sociala och 

miljömässiga problem. Friheten att välja vad för slags information som ska 

presenteras och hur innebär samtidigt ett komplext ansvar. För att säkerställa 

hållbarhetsredovisningarnas relevans bör det fastställas vem som skall tillgodogöra sig 

informationen. Vi tycker oss se ett behov av att utvärdera innehållet i de svenska 

storbankernas hållbarhetsredovisningar för att klargöra vem av intressenterna som 

idag har störst nytta av dem. Resultatet avser att vara ett konstruktivt steg på vägen till 

att underlätta storbankernas hållbarhetsredovisning och samtidigt vara en indirekt 

strävan mot ett hållbart samhälle. 

1.3.1 Problemformulering 

Efter en granskning av hållbarhetsredovisningarna har vi kommit fram till att 

storbankerna riktar sig till olika intressenter. Problemet kvarstår dock att identifiera 

för vilka av dessa intressenter hållbarhetsredovisningarnas innehåll är mest relevant. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka för vilka intressenter de svenska 

storbankernas hållbarhetsredovisningar som avser 2012 är mest relevanta. 

1.5 Avgränsning  
Uppsatsen är avgränsad till att endast utvärdera storbankernas separata 

hållbarhetsredovisningar. Vi har sett att information hänförlig till hållbarhet även 

redovisas i andra forum såsom årsredovisningar, hemsidor, sociala medier och 

pressmeddelanden. Att bedöma vad som är socialt och miljömässigt ansvarstagande 

och som därmed bör redovisas som detta anser vi i vissa fall utgöra en gråzon. 

Avgränsningen till att endast utvärdera de årliga hållbarhetsredovisningarna grundas 

på vår bedömning att den årliga rapporteringen i ”pappersform” sammanställer den 

mest väsentliga informationen. Ytterligare en anledning till avgränsningen är att de 

årliga hållbarhetsredovisningarna utgör en bra jämförelsegrund eftersom de avser 

samma tidsperiod, publiceras ungefär samtidigt och är relativt likformiga. 
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Uppsatsen ämnar rikta sig till storbankerna som kan se sin hållbarhetsredovisning i 

jämförelse med konkurrenterna och således utveckla detta område. Uppsatsen avser 

även att vara ett steg i forskningen kring hållbarhetsredovisning. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen baseras på undersökningar med tillämpning av en tvärsnittsmodell. 

Tvärsnittsmodellen innebär att vi har tittat på hur hållbarhetsredovisningarna 

redovisas i fyra fall vid en viss tidpunkt. Syftet med tvärsnittsmodellen är att urskilja 

likheter och skillnader och slutligen få fram gemensamma variabler, såsom standarder 

och principer. (Bell & Bryman, 2005) Uppsatsen kommer att inriktas på vad företagen 

redovisar just nu, det vill säga hållbarhetsredovisningarna som avser 2012 och 

publiceras 2013. Avgränsningen till 2012 beror på att vi vill undersöka de mest 

aktuella hållbarhetsredovisningarna eftersom de utgör en grund för framtida 

utveckling. Uppsatsen har gjorts med en kvalitativ metod för att skapa en djupare 

förståelse för vilka intressenter som har störst användning av storbankernas 

hållbarhetsredovisningar. 

 

Uppsatsen har inledningsvis en definitionsförklaring eftersom det råder en generell 

otydlighet gällande hållbarhetsredovisningens begrepp. Det finns även först en lista 

med förkortningar för att förenkla läsningen av uppsatsen. För att skapa förståelse för 

dagens problem innefattas en introduktion som består av fenomenets 

bakgrundsbeskrivning och utveckling. 

 

Inledningsvis i empirin ges en kort presentation av respektive storbank med syfte att 

läsaren ska få en uppfattning om vad som har studerats i uppsatsen. 

Hållbarhetsredovisningarna som är grunden i uppsatsens empiri har vi hämtat via 

internet från respektive storbanks hemsida. Uppsatsen baseras således endast på 

sekundärdata. Efter att ha granskat de fyra hållbarhetsredovisningarna har vi 

tydliggjort vad som finns med i vardera i Excel-modeller. Sammanställningen av 

hållbarhetsredovisningarna har kategoriserats systematiskt i olika modeller med syfte 

att ge en tydlig presentation och enklare kunna urskilja likheter och skillnader. 

 



 

16 
 

Excel-modellerna har kategoriserats och strukturerats enligt följande: 

1. Struktur 

2. GRI (G3, FSSS) 

3. Standarder & principer 

4. Ledning & strategi 

5. Miljömässiga aspekter 

6. Ekonomiska aspekter 

7. Sociala aspekter 

8. Engagemang & utmärkelser 

 

Vid val av kategorier till Excel-modellerna har Francesco Perrinis artikel ”Building a 

European Portrait of Corporate Social Responsibility Reporting” varit till stöd. Perrini 

har använt sig av liknande Excel-modeller för att strukturera innehållet i sin studie. Vi 

har även sett till Jan Bebbington et al.:s artikel ”Corporate social reporting and 

reputation risk management”. Denna studie tar upp fem element vilka kan påverka 

företagens rykte. Dessa två artiklar samt våra observationer av 

hållbarhetsredovisningarnas innehåll har resulterat i ovanstående åtta kategorier.  

Empirin består även av kompletterande text för att läsaren ska kunna få en helhetssyn 

på hur hållbarhetsredovisningarna utformar och presenterar informationen.  

 

Uppsatsens analys har skapats utifrån fyra valda teorier och forskningsstudier. Dessa 

består av Bebbington et al.:s artikel ”Corporate social reporting and reputation risk 

management”, Crawford Spences artikel ”Social Environmental Reporting and the 

Corporate Ego”, Perrinis ”Building a European Portrait of Corporate Social 

Responsibility Reporting” samt teorin om det fria marknadsperspektivet. Alla dessa 

teorier ser på hållbarhetsredovisning med olika perspektiv, och detta bidrar till en mer 

nyanserad analys av det komplexa fenomenet. Perrinis artikel har främst legat till 

grund för undersökningen av hållbarhetsredovisningarna och uppförandet av Excel-

modellerna. Teorin om det fria marknadsperspektivet ger en helhetssyn på fenomenet 

och förutsättningar för uppkomsten av storbankernas frivilliga 

hållbarhetsredovisningar. Spences och Bebbingtons et al.:s artiklar ger två perspektiv 

på hållbarhetsredovisningarnas relevans och funktion. Dessa antaganden samt ett 

genomgående kritiskt tänkande har resulterat i en analys. Analysmodellen har indelats 

i avsnitt utifrån de valda teorierna. I varje avsnitt har paralleller dragits mellan 
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sammanställda variabler och tidigare forskningsresultat för att komma fram till en 

slutsats som svarar på frågan för vilka intressenter de svenska storbankernas 

hållbarhetsredovisning är mest relevant. Ett diskussionsavsnitt och förslag på vidare 

forskning är ytterligare delar i uppsatsen där våra egna reflektioner utifrån analysen 

framgår. 

2.2 Metod- och källkritik 
Undersökningens kvalitet, giltighet och tillförlitlighet har försökt säkras i största 

möjliga mån genom upprepad granskning av materialet. Resultatet avser att spegla 

storbankernas verklighet med så stor ackuratess som möjligt. Även om 

verifierbarheten hade varit större med fler undersökta banker medför denna uppsats en 

god inblick i hur de svenska bankerna redovisar sin hållbarhetsinformation. 

Bedömningar att undersöka fler banker har gjorts men vi har observerat tillräckligt 

många gemensamma nämnare utifrån dessa fyra hållbarhetsredovisningar. Om inte 

tillräckligt med gemensamma nämnare hade funnits skulle det varit motiverat att 

utöka undersökningen. Dessutom utgör storbankerna en klart övervägande del av den 

svenska banksektorn och således bör dessa fyra objekt vara tillräckliga. (Svenska 

bankföreningen, 2013) Det finns en risk för subjektivitet då datainsamlingen i viss 

mån är kvalitativ genom vår egen sammanställning av hållbarhetsredovisningarnas 

innehåll. Informationen given i övrigt i denna uppsats är hämtad från litteraturverk 

med författare och forskare vars legitimitet inom företagsekonomi anses vara god. 

Dessa författare och forskare är bland andra Deegan, Unerman och Bebbington. En 

aspekt som försvårar uppsatsens undersökning är hållbarhetsämnets komplexitet. 

Exempelvis har det inte funnits möjlighet att kontrollera om den redovisade 

informationen alltid stämmer. Med mer tid hade det varit intressant att vidga denna 

uppsats med en undersökning som inkluderar primärdata från intressenter som faktiskt 

tagit del av hållbarhetsredovisningarna. Att komplimentera sekundärdata skulle kunna 

stärka uppsatsen ytterligare. 
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3 Teoretisk referensram 
Teoribildningen som förklarar hållbarhetsredovisningen anses vara löst förankrad 

och komplex. Den består av en blandad sammansättning av ekonomiska, 

institutionella, sociologiska och psykologiska teorier (Deegan & Unerman, 2011). 

För att ge stöd till och förklara för vilka intressenter storbankernas 

hållbarhetsredovisningar är mest relevanta återkopplar analysen till fyra valda 

teorier som vi anser går mest i linje med undersökningens empiri. 

3.1 Building a European Portrait of Corporate Social Responsibility 

Reporting, Perrini 2005 
Perrinis studies främsta uppgift i denna uppsats är att vara en grund vid den 

empiriska undersökningens datainsamling och modellbyggande. Perrini kommer även 

till viss del att stödja analysen. 

 

2005 utförde Perrini en studie som omfattade 90 multinationella europeiska bolag 

inom olika branscher. Studien baserades på bolagens CSR-rapportering med 

grundantagandet att dessa rapporter utgör den direkta CSR-kommunikationen. 

Perrinis syfte med studien var att skapa ett porträtt av CSR-rapporterna genom att 

jämföra deras omfattning och innehåll hänförligt till hållbarhetsämnen och teman. 

Kartläggningen gick ut på att identifiera och klassificera dessa ämnen och teman. 

 

Perrini utgår från intressentteorin. Kortfattat utgår intressentteorin från en modell som 

visar vilka aktörer som har intresse och inflytande i ett företag. 

(Nationalencyklopedin, 2013) Han anger att den kan appliceras på olika nivåer och att 

samhället befinner sig på en tredje nivå. Han menar att ett företags intressenter har 

haft olika förhållningssätt till dess CSR-rapporter på tre olika nivåer: 

1. ”Trust me culture” - betyder att intressenterna inte begär underrättelse utan litar på 

att bolaget agerar etiskt och tar sitt ansvar.  

2. ”Tell me culture” - menar på att intressenterna kräver upplysningar och bevis på 

moraliskt uppförande. 

3. ”Involve me culture” - innebär att bolaget engagerar intressenterna i CSR-frågor. 



 

19 
 

Utifrån denna kontext påvisar Perrini vikten av att upprätta en trovärdig CSR-rapport 

som ger relevant information till intressenterna. Han argumenterar för att rapportens 

utformning är mest gynnsam om den struktureras utefter de olika intressenterna. 

Slutsatsen visade på komplexitet och vikten av att bolagen behöver utvärdera vilken 

information som är relevant för respektive intressent. Han menar att även om risken 

för subjektivitet är stor vid upprättande av CSR-rapporter, är inte en generell 

standardisering en optimal lösning. 

 

Perrinis modell beskriver processen kring CSR-rapporter och utgår från företagens 

problem kopplade till socialt ansvarstagande; problemet i sig formar sedan företagets 

CSR-strategi. Strategins kärna anses vara att skapa förtroende och förmåga att leva 

upp till intressenternas krav med stöd från företagets egna värderingar och principer. 

CSR-rapporteringen verkar som en kommunikationskanal för strategin. 

 

Perrinis analys visade även att företagen var överens om vissa delar som bör 

innefattas i CSR-rapporterna. De områden som hade störst fokus var skydd av 

samhället och miljön, mindre fokus låg på kunder och medarbetare. Perrini menar att 

när företagen tar upp information utöver det väsentliga övergår syftet med CSR-

rapporteringen mer till en managementstrategi än att uppfylla intressenternas 

informationsbehov. Trots att ett syfte med CSR-rapporteringen anses vara strategiskt 

pekar Perrini på att detta samtidigt bidrar till att öka visionen om ansvarsfullt 

företagande. Han uttrycker att företagens CSR-rapportering som riktas till olika 

intressenter är en del av ett gemensamt globalt miljömässigt medborgarskap och att 

CSR-rapporteringen klarlägger generella sociala och miljömässiga problem och 

samtidigt väcker ett tankesätt bland företagen. 

3.2 Det fria marknadsperspektivet 
En ekonomisk teori som förespråkas av vissa vid normativa redovisningsstudier är det 

fria marknadsperspektivet. Denna teori menar att individens rationella krafter 

automatiskt styr marknaden till det optimala. Regler och krav från till exempel 

statsmakten påverkar den fria marknaden negativt. En fri marknad bygger på 

modellen av en ”perfekt marknad” eller ”perfekt konkurrens”. Mekanismen som styr 

produktionen är aggregerad efterfråga och utbud. Det vill säga, när inga regler, krav 
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eller hinder finns produceras det en optimal mängd hållbarhetsinformation eftersom 

efterfrågan och utbud helt får styra produktionen. 

Denna teori utgår från ett tillstånd med följande marknadsvillkor: 

• Fullständig information  

• Vinstmaximering 

• Ingen marknadsaktör kan bestämma pris 

• Inget statligt ingripande 

• Inga hinder för att träda in på eller lämna marknaden 

• Samtliga aktörer har samma förutsättningar att producera  

• Inga omständigheter från omvärlden som påverkar marknaden 

 

Det fria marknadsperspektivet kritiserar reglering och menar att om individens 

rationalitet styr utan hinder för konsumtion och produktion uppnår marknaden 

nyttomaximering. (Frank, 2010)  

 

Enligt oss kan detta förhållande med vissa antaganden appliceras på 

hållbarhetsredovisningen som fenomen. Förutsättningarna för att upprätta 

hållbarhetsredovisningar kan i relativt hög grad liknas vid situationen som råder vid 

det fria marknadsperspektivet. En perfekt marknad föreligger i relativt hög grad 

eftersom samtliga banker utåt sett har liknande förutsättningar för upprättandet. Det 

finns likaså inte heller legala krav eller andra former av hinder som inskränker 

hållbarhetsredovisningarnas verkställande. Efterfrågan, det vill säga kravet på 

information gällande miljömässigt och socialt ansvarstagande från intressenterna, bör 

vara en orsak till hållbarhetsredovisningarnas uppkomst. Utbudet är enligt denna teori 

hållbarhetsinformationen som storbankerna väljer att presentera i en årlig 

hållbarhetsredovisning. Med basis av detta borde en optimal framställning av 

hållbarhetsredovisningar ske, då synsättet är att om organisationen uteblir med 

tillräcklig information kommer andra intressenter för organisationen samt 

organisationens egna investerare rationellt anta att de som styr organisationen endast 

styr den för sin egen vinning och undanhåller något. (Deegan & Unerman, 2006) 
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3.3 Social and Environmental Reporting and the Corporate Ego, Spence 

2009 

I Spences artikel från 2009 beskrivs det att tidigare forskning visar olika resultat i 

frågan för vem av intressenterna Social and Environmental Reporting (SER) är 

ämnad. Han poängterar att relativt lite forskning har inriktat sig specifikt på denna 

fråga. I de fall frågan berörts har det oftast varit i förbifarten till andra 

forskningsfrågor inom ämnet. Det som har nämnts ger dock olika svar på till vem 

SER främst riktar sig. Utgångspunkten för Spences studie är att det råder oklarheter i 

forskningsresultat gällande för vem SER-managers vänder sig till i rapporterna. 

Spences undersökning gick ut på att intervjua SER-managers från 25 olika företag för 

att ta reda på till vem de vänder sig och i vilken mån de tror att dessa intressenter 

faktiskt tar del av informationen. På frågan vem de riktar sin SER till nämndes två 

olika intressenter med störst frekvens, 83 % av de intervjuade uppgav investerare och 

78 % uppgav anställda. Artikeln beskriver att många SER-managers inte visste om 

dessa intressenter faktiskt läste rapporterna och att de inte heller i normala fall sökte 

respons på rapporterna de publicerat. Detta visar att managernas vetskap om vem som 

har störst nytta av hållbarhetsredovisningarna är bristfällig. 

 

En av intervjupersonerna uttryckte oro över att rapporterna riktar sig till en liten 

stängd cirkel och att rapporterna inte uppfyller syftet att nå ut till flera intressenter. En 

annan intervjuad person berättar också hur han ser att rapporterna som formuleras för 

externa intressenter istället blir en viktig process för att nå interna intressenter. Spence 

beskriver i sin artikel vidare också att Deegan och Blomqvist med flera menar att det 

finns en uppfattning bland privata företag att SER är inkonsekvent och brister 

gällande förtroende. 

 

Spences slutsats är att SER-managers först och främst riktar SER till investerare och 

därefter till de anställda. Studien visar även att en del av hållbarhetsredovisningens 

egentliga funktion blir att stärka organisationens egen självkänsla och kan därmed ses 

som en form av organisatorisk egoism. Spence menar att drivkraften för att stärka 

självbilden kan orsaka försämrad kvalité för läsaren. SER blir ett sätt för 

organisationen att kommunicera till sig själv och detta fyller en funktion också för 

externa intressenter. Han menar att organisationernas interna aktörer först behöver en 
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självinsikt innan de kan förmedla hållbarhetsaktiviteter till externa intressenter, han 

uttrycker: ”Before bussiness can think about aligning stakeholders to its interests and 

creating a broad consensus for corporate activity, there must be some coherence 

internally about who the business is in a CSR sense.” (Spence, 2009 s. 263) 

 

Spences artikel utgår från intervjuer med företagsledningar och ser därmed deras 

perspektiv på SER. Denna uppsats undersöker likvärdiga parametrar men endast 

genom att titta på sekundärdata i form av separata hållbarhetsredovisningar. 

3.4 Corporate social reporting and reputation risk management, 

Bebbington et al. 2008 
I Bebbington et al.:s artikel från 2008 beskrivs det hur CSR-rapporter har varit 

omtalade i den akademiska världen, och det har diskuterats ett flertal orsaker till CSR-

rapporteringens uppkomst. En vanlig anledning är att rapporteringen försäkrar 

företagens ”accountability”, det vill säga anseende och legitimitet. Det finns dock 

litteratur som ifrågasätter detta och istället beskriver komplexiteten. Komplexiteten 

innebär att det är flera interna och externa faktorer som driver företagen att CSR-

rapportera. Detta verkar enligt oss efter att ha studerat hållbarhetsredovisningarna 

stämma bra överens med storbankerna. Ytterligare en komplexitet är att företag har 

olika förutsättningar för att skapa ett gott rykte. 

 

Vidare beskriver artikeln hur allt fler resonerar att CSR-rapportering kan vara både en 

del av och resultatet av processer för Reputation Risk Management (RRM). Denna 

förklaring har ännu inte fått något större genomslag i 

hållbarhetsredovisningslitteraturen, och Bebbington et al.:s artikel syftar därför till att 

undersöka denna möjliga förklaring. Det finns olika uppfattningar om vad gott rykte 

egentligen är. Ur ett ekonomiskt managementperspektiv ses gott rykte som en 

tillgång. Från en sociologisk aspekt är gott rykte ett resultat av delade sociala intryck 

av ett företag. Till exempel bidrar detta till en tillgång i form av mer lojala 

medarbetare, att varor kan säljas till överpris, ökad valmöjlighet vid strategiska beslut 

samt en bättre goodwill som är fördelaktig när det krisar. Bebbington et al. poängterar 

att det tar tid att bygga ett förtroende och att det samtidigt går snabbt att förstöra. Det 

är denna aspekt tillsammans med att gott rykte är komplext som gör detta svårt att 

studera akademiskt. En sammanställning av olika studier om företagens index för gott 
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rykte visar att fokus för att skapa ett gott rykte indelas på fem faktorer. De fem 

faktorerna är finansiell prestation, managementkvalité, socialt och miljömässigt 

ställningstagande, anställdas kvalité samt kvalité på produkter och service som 

erbjuds. Dessa faktorer är dock svåra att mäta och därför fokuseras ofta strategier på 

att identifiera risker som kan bidra till att det goda ryktet förloras. Arbetet med att 

identifiera riskerna ligger nära arbetet med att hantera riskerna. Det finns bevis på att 

RRM och hållbarhetsredovisningar är sammankopplade då Bebbington et al. beskriver 

hur GRI 2002 anger att ”the process of developing a sustainability report provides a 

warning of trouble spots... in reputation and brand management”. (Bebbington et al., 

2008 s. 341) Bebbington et al. beskriver att KPMG har gjort en studie om CSR-

rapportering där det påstås att ett drivmedel för CSR är att skapa ett gott rykte och 

stärka varumärket. Bebbington et al.:s artikel beskriver vidare att Friedman och Mils 

(2001) pekar på att huvudanledningen till hållbarhetsredovisning kan vara RRM. 

Eftersom företagen börjar titta efter faktorer som ökar ett gott rykte ges mer 

uppmärksamhet på miljömässiga, sociala och etiska risker och för att visa detta för 

externa intressenter skrivs CSR-rapporter. Kvalitet och kvantitet på rapporteringen 

ökas också i och med detta. Deephouses och Carters (2005) synsätt beskrivs i artikeln 

genom att påpeka två skillnader mellan legitimitetsteorin och gott rykte. 

Legitimitetsteorin innebär kort sagt företag styrs av normer och värderingar som 

samhället skapat. (Deegan & Unerman, 2011) Skillnaderna är den naturliga 

avvägningen som görs samt dimensionen av utvärderingen. Avvägningens natur inom 

legitimitetsteorin är att företaget försöker möta samhällets förväntningar, normen, 

medan ett gott rykte relaterar till att avväga sin position i jämförelse med andra. 

Gällande dimensionen av utvärderingen kan gott rykte ökas med till exempel 

förändringar av ytliga faktorer såsom en attraktiv byggnad medan en ytlig dimension 

oftast inte anses påverka legitimiteten. Trots att dessa två synsätt är mycket lika är de 

inte helt överens. Ytterligare kan det exemplifieras att finansiellt gott rykte oftast har 

en direkt koppling till organisationens legitimitet men det är inte alltid som CSR-

ryktet har en direkt inverkan på legitimiteten. Det vill säga, CSR-ryktet har inte alltid 

en inverkan, på legitimiteten och detta innebär således att CSR-rapporterna kan ha en 

starkare koppling till RRM än till legitimitetsteorin.  
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4 Empiri 

4.1 De fyra storbankerna 
Studiens undersökningsobjekt består av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 

Inledningsvis följer en kort presentation av respektive storbank med information 

hämtad från storbankernas årsredovisningar för 2012, hållbarhetsredovisningens titel 

är hämtad från respektive hållbarhetsredovisnings framsida. 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken har drivit bankverksamhet sedan 1871 och är idag en 

fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder med hemmamarknader i 

Norden och Storbritannien. Koncernen har cirka 11 192 heltidsanställda och årets 

resultat 2012 uppgick till 14 548 miljoner SEK. Handelsbankens affärsvision lyder: 

“Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark 

lokal förankring genom landsomfattande kontorsnät och långsiktighet i 

kundrelationerna. Banken växer internationellt genom att etablera affärsmodellen på 

utvalda marknader”. (Handelsbanken, 2012 s. 9) 

Hållbarhetsredovisningens titel: ”Hållbarhetsredovisning 2012” 

 

Nordea 

Nordea är norra Europas största finanskoncern och Nordens största liv- och 

pensionsbolag. Banken har en ledande ställning inom investeringsverksamhet, 

generell bankverksamhet mot privatkunder och personlig bankservice. Koncernen har 

cirka 11 miljoner företags- och privatkunder främst i Norden och cirka 31 466 

heltidsanställda. Årets resultat 2012 uppgick till 2 630 miljoner €. Nordeas 

affärsvision är: “Att vara en great European bank", erkänd för sina medarbetare, som 

skapar betydande värde för kunder och aktieägare” (Nordea, 2012 s. 4) 

Hållbarhetsredovisningens titel: “CSR REPORT 2012 – A question of balance” 

 

SEB 

SEB är en ledande nordisk bankkoncern med huvudfokus på att vara en relationsbank 

med fullserviceerbjudanden. Koncernen har cirka 2 800 kunder i form av stora företag 



 

25 
 

och institutioner och cirka 400 000 små och medelstora företagskunder samt cirka 4 

miljoner privatkunder främst i Norden, Baltikum och Tyskland. SEB har 18 168 

heltidsanställda och årets resultat 2012 uppgick till 12 142 miljoner SEK. SEB:s 

affärsvision är: “Att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner” 

(SEB, 2012 s. 5) 

Hållbarhetsredovisningens titel: “Corporate Sustainability Report 12 – Sustainable 

perspectives: How we take responsibility for people, the economy, and the 

environment” 

 

Swedbank 

Swedbank är ursprungligen en sparbank. Koncernen räknas som Sveriges största bank 

i antalet kunder och banken har även en ledande ställning på hemmamarknaderna 

Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har cirka 7,8 miljoner privatkunder och 

cirka 600 000 företags- och organisationskunder. Swedbank har cirka 14 861 

heltidsanställda och årets resultat 2012 uppgick till 14 438 miljoner SEK. Swedbanks 

affärsvision lyder: ”Vi gör det möjligt för människor, företag och samhällen att växa. 

Swedbank – Beyond financial growth” (Swedbank, 2012 s. 2) 

Hållbarhetsredovisningens titel: “Hållbarhetsredovisning 2012 – För en sund och 

hållbar ekonomi.” 
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4.2 En sammanställning av hållbarhetsrapporterna 

4.2.1 Helhet & struktur 

Samtliga rapporter är relativt lika vad gäller omfattning, struktur och berörda 

delområden. Informationen redovisas huvudsakligen i text och till viss del illustrativt 

av samtliga banker. Ett gemensamt tema är upprepningar av olika initiativ, 

utmärkelser och engagemang. Informationen som bankerna presenterar är 

genomgående positiv med hänsyn till miljömässiga och sociala påverkningar. Endast 

en handfull negativa saker tas upp, exempelvis att Nordea sagt upp 2 700 personer 

sedan 2012 och ökat koldioxidutsläppen i jämförelse med året innan. Förgyllande och 

svulstigt språk är ett gradvis utmärkande drag hos samtliga, exempel på formuleringar 

är ”Övervintra långa perioder på bottenfrusna kapitalmarknader” (Swedbank 2013 s. 

29) och 

 

”Relationships and trust are the foundation of everything we do. Our customers 

entrust us not only their money but also their aspirations and their plans for the 

future. We want to be their partner in good as well as bad times and we have a long-

term perspective in everything we do. It is our job to listen, to use our knowledge in a 

simple way, giving clear advice to our customers on how to realise the dreams and 

secure the future” (SEB, 2013 s. 10). 

 

Nordea och SEB upprättar sina rapporter på engelska medan Handelsbanken och 

Swedbank använder det svenska språket. Swedbank utmärker sig genom att i slutet 

redovisa en systematisk och koncis sammanställning över hållbarhetsinitiativ i 

tabellform. Samtliga storbanker betonar bankens centrala och grundläggande roll i 

dagens svenska samhälle, exempelvis formulerar Nordea ”In our role as a corporate 

citizen we also keep the wheels of society rolling through tax payments, buying 

services and goods as well as employing 31,466 people” (Nordea 2013 s. 8). 

Ansvarstagande i den dagliga verksamheten och dialoger med intressenter är ett 

genomgående tema. Storbankernas fokusområden och inriktning inom hållbar 

utveckling och ansvarsfullt företagande skiljer sig åt mellan 

hållbarhetsredovisningarna. Dessa skillnader är dock i huvudsak naturliga och 
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avspeglar respektive storbanks affärsmässiga karaktär, strategier och värderingar. 

Swedbanks hållbarhetsredovisning sticker ut något i jämförelse med de tre andras. I 

Tabell 1. Struktur, på nästkommande sida illustrerat i stora drag 

hållbarhetsredovisningarnas struktur och omfattning. Tabellen ger en överskådlig bild 

av respektive banks disposition av kapitel, avsnitt och därmed berörda delområden.  

 

 

Tabell 1. Struktur 

 

4.2.2 GRI (G3 & FSSS) 

Samtliga storbanker följer GRI:s nuvarande riktlinjer, G3 och FSSS, och gör en lista 

över hållbarhetsinformation enligt sex resultatindikatorer. Standardernas riktlinjer 

syftar inte till att klassificera eller säkerställa kvalité utan verkar mer som ett slags 
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innehållsförteckning i form av ett GRI-index. Index består som tidigare nämnts av sex 

resultatindikatorer som delas upp i huvudkategorierna: ekonomi (EC), miljö (EN), 

anställningsförhållanden & arbetsvillkor (LA), mänskliga rättigheter (HR), 

organisationens roll i samhället (SO), produktansvar (PR) samt finansiella tjänster 

(FS). Respektive kategori består av mellan 8 och 30 indikatorer. Exempelvis har 

samtliga storbanker indikatorn EC2 i sin GRI-index i slutet av 

hållbarhetsredovisningen. EC2 visar att de redovisar information om ”Finansiell 

påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, 

hänförliga till klimatförändringen” (GRI, 2006 s. 26). Att en indikator tas upp 

innebär dock inte att informationen finns med just i hållbarhetsredovisningen, i vissa 

fall hänvisar GRI-index till årsredovisningen. G3 eller FSSS anger inte detaljspecifikt 

hur kvantifierbara data ska redovisas. Detta medför att redovisningen skiljer sig åt 

mellan storbankerna trots att samma resultatindikatorer i vissa fall används. 

Exempelvis redovisas en del av miljöinformationen på olika sätt, SEB anger total 

koldioxidutsläppsförändring inom ett treårs intervall medan Handelsbanken visar årlig 

procentuell förändring, Nordea anger koldioxidutsläppsförändringen endast uppdelat 

på olika poster och Swedbank använder benämningen växthusgaser. GRI-

tillämpningens omfattning skiljer sig mellan storbankerna, som framgår av tabellen är 

Handelsbanken den bank som tillämpar de frivilliga riktlinjerna i högsta grad. GRI:s 

nivåklassificering som indikerar tillämpningsgrad och granskning skiljer sig åt mellan 

storbankerna, och endast Handelsbanken och Nordea har granskats av tredje part. 

Denna uppsats kommer inte ytterligare än vad som angetts att beröra GRI:s 

standarder, eftersom de är ett annat ämne än vad denna uppsats avser att undersöka. 

För mer detaljerad information gällande GRI, G3 och FSSS hänvisas till GRI. Tabell 

2. GRI, (G3, FSSS) på nästkommande sida syftar till att ge en överblick över i vilken 

grad storbankerna använder GRI:s standard samt hur tillämpningen skiljer sig åt i de 

olika hållbarhetsredovisningarna. 
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Tabell 2. GRI (G3, FSSS) 
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4.2.3 Standarder & principer 

De fyra storbankerna visar att samtliga efterföljer bland annat FN:s grundläggande 

deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, 

FN:s miljöutvecklingsprogram för finansiella institut, riktlinjer för Environmental 

Social Governance samt Carbon Disclosure Project. Det finns en uppsjö av 

internationellt och nationellt etablerade börsindex, principer och standarder etc. inom 

hållbar utveckling och medverkan i detta utbud är delvis diversifierat. Gemensamt är 

dock att alla fyra följer åtskilliga av dessa principer och riktlinjer. Nedan i Tabell 3. 

Standarder & principer illustreras en sammanställning av initiativ de står bakom. 

 

 
Tabell 3. Standarder & principer 
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4.2.4 Ledning & strategi 

I samtliga hållbarhetsredovisningar gör den operativa chefen, CEO, ett retoriskt 

uttalande som bland annat berör respektive verksamhets värderingar och storbankens 

allmänna situation. Alla fyra redovisar även fakta gällande beslutsfattande organ och 

ledningsfunktioner. Handelsbanken och Nordea visar sin omfattning inom detta 

område med exempelvis illustrativa organisationsscheman. Alla beskriver att 

ansvarstagandet ligger hos de enskilda medarbetarna inom organisationen och 

beslutsfattandet i det dagliga arbetet grundas på storbankens värderingar, utarbetade 

riktlinjer, ramverk, rutiner, processer och policies. Det etiska ställningstagandet 

poängteras, framför allt av Handelsbanken, och innebär att affärsmässig etik är en 

grundläggande del av verksamheten. Ett gemensamt drag är att samtligas 

hållbarhetsstrategi och styrning delvis utgår från att minimera risker inom olika 

områden exempelvis genom att förebygga ekonomisk brottslighet, växa organiskt, 

satsa på säkra kortbetalningar istället för kontanthantering, säkerställa kompetens, 

utarbeta riskanalyser vid investering, kreditgivning samt amorteringskrav på bolån 

och så vidare. Storbankerna anger att de har väl utarbetade processer och ramverk för 

att implementera hållbarhetsaspekter. I vissa fall brister dock konkreta bevis på vad 

dessa processer och åtgärder i sin tur har resulterat i och bidragit med. Målsättningar 

inom miljömässigt och socialt ansvarstagande, både mätbara och icke mätbara, 

redovisas tydligt av alla utom av Swedbank. På följande sida, i Tabell 4. Ledning & 

strategi, illustreras en kortfattad sammanfattning av respektive storbanks presentation 

hänförligt till ledning och hållbarhetsstrategi. 
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Tabell 4. Ledning & strategi 

 

4.2.5 Miljömässiga aspekter 

Samtliga storbanker redovisar verksamhetens ställningstagande gällande miljöfrågor 

genom indirekt och direkt påverkan samt genom målsättningar, främst inom 

resursförbrukning. Swedbank utmärker sig med relativt lite fokus inom detta område. 

Den direkta påverkan innefattas exempelvis av att välja miljömärkt el, minska 

tjänsteresor, delaktighet i miljöprojekt, diverse effektiviseringar med mera. Den 

indirekta påverkan består delvis av dialoger med affärspartners och organisationer, 

exempelvis var SEB:s representanter för riskkapitalbolag vid Världsnaturfondens 

klimatmöte. Indirekt miljöpåverkan innebär även att de tar ställning i miljöfrågan 

genom att förvalta kapital i miljömässigt ansvarsfulla finansiella produkter och 

erbjuda kunder ett utbud som tar ansvar för och hänsyn till miljön. Exempelvis 

framgår det att 31 % av Nordeas investeringar består av ansvarsfulla investeringar och 

att SEB i samarbete med världsbanken har utvecklat miljömedvetna fonder, så kallade 
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Green Bonds. Nedan, i Tabell 5. Miljömässiga aspekter, presenteras delar av 

storbankernas miljömässiga innehåll från hållbarhetsredovisningarna. 

 

 

Tabell 5. Miljömässiga aspekter 

 

4.2.6 Ekonomiska aspekter 

Hållbarhetsredovisningarna betonar att bankverksamheten genomsyras av ansvarsfull 

kreditgivning, ansvarsfull marknadsföring & försäljning, ansvarsfulla investeringar 

och ansvarsfullt värdeskapande. Alla fyra visar finansiell styrka med positiva resultat 

för 2012 och relativt stark kapitalisering. Bland annat påpekar Handelsbanken flera 

gånger att de inte har tagit emot statligt finansiellt stöd under de senaste 

finanskriserna, och Swedbank meddelar att de anses vara en av de bäst kapitaliserade 

bankerna i Europa, enligt Riksbanken. Samtliga, förutom SEB, anger ståndpunkt för 

bonusar och rörliga ersättningar i hållbarhetsredovisningen. Handelsbanken tillämpar 

inte prestationsbaserad ersättning på grund av ansett ökat risktagande för 

medarbetarna. Swedbank tillämpar rörlig ersättning baserad på individuell prestation 

och totalt resultat, med argumentet att skapa incitament för att prestera sitt yttersta. 

Nordea tillämpar rörliga ersättningar som främst grundas på målsättningar såsom 

kundnöjdhet och verksamhetens totala resultat. Samtliga hållbarhetsredovisningar tar 

upp att den globala finansbranschen befinner sig i en svacka. På nästa sida följer 

Tabell 6. Ekonomiska aspekter, som översiktligt visar hållbarhetsredovisningarnas 

finansiella fakta. 
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Tabell 6. Ekonomiska aspekter 

 

4.2.7 Sociala aspekter 

Storbankernas sociala aspekter förtydligas delvis med hjälp av intressentperspektivet. 

Samtliga specificerar sina viktigaste intressenter och beskriver även relationen med 

respektive intressent. Handelsbanken och SEB tydliggör även relationerna med 

illustrativa intressentmodeller. Den intressent som har störst fokus i 

hållbarhetsredovisningarna är medarbetaren. En detaljrik, omfattande och positiv 

skildring av medarbetarsynen och dess ställning inom verksamheten redovisas. 

Gemensamma parametrar som anges inom detta område är bland annat medarbetarens 

individuella utveckling, öppen dialog med chefer, feedbackkultur, föreningsfrihet 

samt generöst stöd för hälsa och friskvård. Det beskrivs hur storbankerna satsar på 

internutbildningar för att säkerställa kompetens och professionalism. Diskriminering 

diskuteras och motarbetas aktivt av samtliga, mångfald på arbetsplatsen eftersträvas 

och ses som något positivt. Jämställdhet, framför allt könsfördelning bland 
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chefspositioner, eftertraktas med olika aktiva åtgärder. Stresshantering och balans 

mellan arbetsliv och privatliv tas upp och i vissa fall informeras om tryggande 

åtgärder såsom pensionssparande och förmåner vid föräldraledighet. Karriärmässiga 

utvecklingsmöjligheter och ledarskapskultur understryks i samtliga 

hållbarhetsredovisningar. Det erbjuds i vissa fall möjlighet att ta ett individuellt 

samhällsansvar genom volontärarbete eller mentorskap. Nordea och Swedbank för en 

medarbetardialog genom en årlig mätning av hur nöjda de anställda är. En annan 

intressent med stort fokus är kunden. Kundrelationen ska vara lyhörd och långsiktig 

och för att uppnå detta anger storbankerna att de agerar ansvarsfullt och för dialog 

med hjälp av bland annat kundundersökningar. Kundrelationen anges även grundas på 

att leva upp till förväntningar genom att känna sina kunder och analysera deras behov. 

Övriga intressenter som nämns är samhälle, omvärld, ägare, investerare, analytiker, 

regering, beslutsfattare, samhällsinstitutioner, konsumentgrupper, konkurrenter och 

medier. Storbankerna beskriver att relationerna med de olika intressenterna 

upprätthålls med löpande dialoger och engagemang, exempelvis genom möten med 

beslutsfattare, medlemskap i olika organisationer, deltagande i forskning och 

kommunikation via sociala medier med mera. På nästa sida, i Tabell 7. Sociala 

aspekter, uppställs information från hållbarhetsredovisningarna som är hänförlig till 

verksamhetens sociala perspektiv. 
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Tabell 7. Sociala aspekter  

 

4.2.8 Engagemang & utmärkelser 

Hållbarhetsredovisningarna visar att storbankerna tar ett socialt och miljömässigt 

ansvar som sträcker sig utanför den ordinarie bankverksamhetens område. Flertalet 

initiativ inom området visas genom deltagande i olika samhällsprojekt, exempelvis 

ECPAT som motarbetar barnpornografi. Ett annat projekt är upprättandet av Sveriges 

nya nationalarena, Friends arena. Välgörenhet förekommer också såsom 

bidragsgivande till barnsjukvård i Baltikum. Även sponsring finns inom exempelvis 

kultur- och sportarrangemang. Flera av storbankerna är intresserade av innovation och 

entreprenörskap och är involverade i diverse tävlingar, forum och projekt. Samtliga 
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storbanker stödjer olika forsknings- och utbildningsprojekt främst genom samverkan 

med skolor och universitet. Samarbetet med olika samhällsorganisationer skiljer sig 

påfallande, två olika exempel är medlemskap i Svenska sjöräddningssällskapet och 

samverkan med Arbetsförmedlingen. Alla fyra redogör för olika utmärkelser och 

priser de mottagit. I princip redovisar storbankerna endast de fall de vunnit eller nått 

en topplacering, vilket innebär att de i princip anger erövringar inom olika områden 

och klasser. Exempelvis har Handelsbanken mest nöjda kunder enligt svenskt 

kvalitetsindex och har dessutom utsetts till årets bank 2012 (privata affärer) och årets 

affärsbank 2012 (finansbarometern). Nordea har delvis fått pris för årets bank i 

Västeuropa (the banker), bästa privatbank i Norden och Baltikum (Euromoney) samt 

bästa kreditgivningsbank och säkraste banken i Norden (Global Financial Times). 

SEB har till exempel nominerats till bästa kundrelationsbank 2012 (Prospera), Årets 

bank 2012 (Finansbarometern), bästa arbetsgivaren inom banksektorn (Universum). 

Swedbank har bland annat fått pris för Estlands mest ansvarsfulla företag, bästa 

bolagsstyrningsrapport och bäst i miljöklassen enligt Folksams hållbarhetsindex. På 

kommande sida, i Tabell 8. Engagemang & utmärkelser, sammanställs stora delar av 

olika gärningar och priser som framgår i respektive hållbarhetsredovisning. 
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Tabell 8. Engagemang & utmärkelser 
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5 Analys 

5.1 Det fria marknadsperspektivet  
Eftersom villkoren för en perfekt marknad råder i relativt hög grad gällande 

upprättandet av hållbarhetsredovisningarna borde hållbarhetsredovisningarna vara 

optimala och därmed relevanta för läsaren. Med marknadsvillkoren för en perfekt 

marknad menas i detta sammanhang att hållbarhetsredovisningarna produceras på 

frivilligt initiativ, att det inte råder legala krav eller marknadshinder, att det är ett 

relativt öppet informationsklimat och samtliga storbanker har i princip samma 

förutsättningar att upprätta hållbarhetsredovisningarna. Som tidigare nämndes i 

problemdiskussionen har kraven på öppenhet från företag ökats, framför allt inom 

finansbranschen, och detta informationskrav kan liknas vid en form av efterfrågan. 

Utbudet, i denna mening de frivilliga hållbarhetsredovisningarna, borde vara 

gynnsamma för de som ska läsa dem om de baserats på efterfrågan. Empirin visar att 

storbankerna både identifierat och presenterat de intressenter som de anser är 

viktigast. Innehållets karaktär tyder dock på att hållbarhetsredovisningarna visar 

mindre fokus på att intressenterna ska kunna tillgodogöra sig tillförlitlig, jämförbar 

och tydlig information. Hållbarhetsredovisningarna är enligt vår bedömning 

överflödiga på grund av upprepningar och idealiserande texter då i princip endast 

positiva aspekter tas upp. Tydligheten brister eftersom texten i vissa fall är 

förskönande och saknar substans. Exempel på en formulering: 

 

”Relationships and trust are the foundation of everything we do. Our customers 

entrust us not only their money but also their aspirations and their plans for the 

future. We want to be their partner in good as well as bad times and we have a long-

term perspective in everything we do. It is our job to listen, to use our knowledge in a 

simple way, giving clear advice to our customers on how to realise the dreams and 

secure the future” (SEB, 2013 s. 10). 

 

Hållbarhetsredovisningen är komplex och svår att avgränsa i en sammanställd rapport 

då dess syfte är att innefatta ett brett, näst intill oändligt, miljö- och 

samhällsperspektiv. Empirin visar dock att hållbarhetsredovisningarna inte är så pass 

optimala som de borde vara om de upprättats på basis av intressenternas efterfrågan. 

Intressenterna som skall tillgodogöra sig informationen borde logiskt sett begära en 
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mer konkret och objektiv hållbarhetsredovisning. Detta tyder på att en relativt perfekt 

marknad som i princip saknar hinder eller störningar för efterfrågan eller produktion 

inte bidrar till att storbankerna skapar optimala hållbarhetsredovisningar med hänsyn 

till utformning, presentation och innehåll.  Detta kan tyda på att andra faktorer 

förutom kravet på information från intressenterna kan ligga bakom 

hållbarhetsredovisningarnas upprättande, utformning och innehåll. 

5.2 Building a European Portrait of Corporate Social Responsibility 

Reporting 
Samtliga storbanker redovisar att de fokuserar på olika intressenter genom varierande 

relationer. En typ av relationsskapande som framträder tydligt är dialogen. Det 

framkommer i hållbarhetsredovisningarna att dialogen med intressenterna förs via 

deltagande i olika forum, möten med inflytelserika organisationer, diskussioner med 

leverantörer, kundundersökningar och individuella medarbetarmöten och så vidare. 

Denna observation är i enlighet med Perrinis teori om den tredje intressentnivån, 

”Involve me culture”. Vi kan dock se att även en fjärde relationsnivå tycks ha uppstått 

sedan Perrini utförde sin forskning. Denna nivå skulle kunna kallas ”Action culture” 

eftersom storbankernas hållbarhetsaktiviteter idag sträcker sig utanför 

bankverksamhetens normala ansvarsområde. Detta sker genom direkt aktivt 

deltagande exempelvis då samtliga storbanker på eget initiativ driver olika 

samhällsutvecklingsprojekt. 

 

En väsentlig skillnad från Perrinis iakttagelse är att hållbarhetsredovisningarna idag 

fokuserar extra mycket på intressentkategorin medarbetaren. Förändringen i 

intressentfokus och omfattningen av information innebär enligt Perrinis tes att 

hållbarhetsredovisningens funktion idag har övergått till att allt mer vara ett 

managementverktyg. Tydligheten och neutraliteten underordnas i storbankernas 

hållbarhetsredovisningar vilket kan vara ett tecken på att externa läsare inte 

prioriteras. 

 

Perrini anser att subjektivitetens negativa effekter som kan uppstå vid frivillig 

utformning av hållbarhetsredovisningen underställs standardiseringens negativa 

konsekvenser. Storbankerna tillämpar standardiserade riktlinjer men vi ser inget 

tecken på att detta medför att subjektiviteten minskar. GRI:s ramverk ger utrymme för 
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subjektivitet vilket tydligt lyser igenom hos de fyra storbankerna. Samtliga tillämpar 

G3 och FSSS men detta innebär inte att informationen per automatik är jämförbar 

vilket kan vara ett krav från vissa intressenter, till exempel finansanalytiker. Samma 

parametrar tas i stor utsträckning upp och specificeras i respektive GRI-index men de 

tas upp på olika sätt. Detta tyder på att det har skapats en likformighet för att förenkla 

skapandet av hållbarhetsrapporter men det innebär inte att det är enkelt att 

tillgodogöra sig deras information. Strukturen på de fyra olika 

hållbarhetsredovisningarna skiljer sig något men ingen har direkt utformat avsnitten 

helt utefter de olika intressenterna som enligt Perrini borde vara den mest optimala 

utformningen. Förutom GRI existerar och efterföljs många olika index och principer 

(se Tabell 3. Standarder & principer). Det relativt stora utbudet samt att storbankerna 

inte alltid tillämpar samma principer kan försvåra jämförbarheten för läsaren. Trots 

Perrinis kritik mot hållbarhetsredovisningen anser han att fenomenet i sig är mycket 

viktigt i dagens globala samhälle. Hållbarhetsredovisningen som fenomen medför ett 

tankesätt som eftersträvar en ansvarsfull och hållbar samhällsutveckling som behövs i 

ett ”gemensamt globalt miljömässigt medborgarskap”. Detta kan dock ifrågasättas då 

vi tycker oss se en motbevisning att just den separata hållbarhetsredovisningen skulle 

vara avgörande i hållbarhetsfrågan. Swedbank upprättar sin första separata 

hållbarhetsredovisning i år, och det framgår att de under flera års tid implementerat 

socialt och miljömässigt ansvarstagande i verksamheten. Som tidigare nämnts finns 

det fler sätt att kommunicera sitt ställningstagande i frågan än genom att upprätta en 

årlig separat hållbarhetsredovisning. 

5.3 Social Environmental Reporting and the Corporate Ego 
I hållbarhetsredovisningar beskriver storbankerna hur de riktar sig till specifika 

intressenter. Handelsbanken beskriver hur de riktar sig till kunder, ägare, medarbetare 

och samhället. Nordea skriver att de riktar sig till ägare, analytiker, medarbetare, 

kunder och samhällsorganisationer. SEB anger att de riktar sig till kunder, anställda, 

ägare, investerare, analytiker, regeringar, reglerande organ, leverantörer, 

affärspartners, kommuner, organisationer och medier. Swedbank specificerar att de 

riktar sig till kunder, medarbetare, samhälle, omvärld, ägare, investerare och 

beslutsfattare. Gemensamma intressenter för alla är sammanfattningsvis kunder, 

ägare, medarbetare, samhället samt samhällsorganisationer.  
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Vi har tidigare i denna uppsats visat att storbankernas hållbarhetsredovisningar är 

relativt lika. Det visar sig dock att de har olika uppfattning om vilka intressenter de 

riktar sig till. Detta går dock i linje med vad Spence också har sett i sin 

intervjuundersökning, att det råder en stor osäkerhet och okunskap bland managers, 

som upprättar hållbarhetsredovisningarna, om till vem de faktiskt är ämnade. 

 

Det finns fler paralleller mellan våra observationer och Spences intervjuundersökning. 

Han fann att de intressenter som nämndes av flest managers i frågan om till vilka 

hållbarhetsredovisningarna riktar sig var investerare och medarbetare. Empirin visar 

att det är en relativt stor mängd information som trycks upp varje år i storbankernas 

hållbarhetsredovisningar, och informationen är i nuläget mestadels av mycket positiv 

bemärkelse. De intressenter vilkas positiva syn är av stor prioritet för storbankerna 

anser vi är investerare och medarbetare. Vi menar att storbankerna i dagens rådande 

förtroendekris har ett intresse av att till investerarna förmedla en positiv bild som 

beskriver att verksamheten är gedigen, stadig och förtroendeingivande. Informationen 

är i vissa fall överdrivet positiv och kan även ses som en avspegling av storbankerna 

som organisation. Hållbarhetsredovisningen kan ur ett perspektiv vara ett sätt att 

uppvisa en ansvarstagande och positiv verksamhet. Hållbarhetsredovisningens 

funktion är i denna mening, och i linje med Spences tanke, en form av självbild. 

Eftersom medarbetarna är en del av verksamheten är hållbarhetsredovisningen som 

fenomen relevant för storbankens egennytta. Att som medarbetare identifiera sig och 

vara en del av en storbank som tar ett miljömässigt och socialt ansvar kan hos vissa 

skapa mervärde och stolthet. Vi tycker oss se att det i vissa fall kan vara svårt för 

investerare att ta till sig informationen. Detta på grund av att innehållet inte alltid är 

jämförbart, exempelvis används olika enhetsmått i miljöredovisningen (se Tabell 5. 

Miljömässiga aspekter). Vi anser även att bristen på objektivitet och sakliga fakta i 

förhållande till omfattningen bidrar till att minska relevansen för just investerare. I 

princip presenteras endast positiva förändringar och initiativ. Detta indikerar att 

hållbarhetsredovisningarna är mer relevanta för medarbetarna vid en jämförelse av 

dessa två intressenter. 

 

Empirin som är sekundärdata hämtad från hållbarhetsredovisningarna kan jämföras 

med den tes Spence tagit fram utifrån intervjuerna. Det är angeläget för medarbetarna 

att veta på vilket sätt organisationen tar ett samhällsansvar innan det kan förmedlas till 
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utomstående.  Medvetenheten bidrar till att skapa en kultur som sedan kan föras 

vidare i det dagliga arbetet. Hållbarhetsredovisningen blir en viktig del för 

organisationen att kommunicera till sig själv. Hållbarhetsredovisningen kan därmed 

ses som ett medel för att skapa en företagskultur som avser att genomsyra 

verksamheten men också ett sätt att skapa en känsla av stolthet bland medarbetarna. 

Hållbarhetsredovisningen kan även verka som ett konkurrensverktyg för att skapa 

bättre förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare för kunniga och duktiga 

medarbetare. 

5.4 Corporate social reporting and reputation risk management (RRM) 
Bebbington et al. ifrågasätter legitimitetsteorin, och resonemanget som förs i den 

artikeln går också att implementera på vad vi uppfångat i de svenska storbankernas 

hållbarhetsredovisningar. Storbankerna är relativt omfattande koncerner som har 

komplexa interna och externa anledningar till varför de upprättar 

hållbarhetsredovisningar. Empirin går i linje med det som kan förklaras av RRM-

processer. Utgångspunkten i detta resonemang är att storbankerna vill skapa en 

tillgång i form av ett gott rykte. Ett gott rykte är en tillgång både ur ett ekonomiskt 

strategiperspektiv och en sociologisk aspekt. En sociologisk aspekt är exempelvis att 

om en generellt god uppfattning av storbankerna råder kan detta enligt oss bland annat 

bidra till att öka lojaliteten bland medarbetarna. Eftersom en stark företagsanda kan 

bidra till att öka motivationen och se till att alla arbetar för samma sak. 

 

De fem faktorer som främst anses påverka ett företags rykte är finansiell prestation, 

managementkvalité, socialt och miljömässigt ansvarstagande, medarbetarkvalité samt 

kvalitet på produkter och service som erbjuds. Alla dessa områden har de svenska 

storbankerna tagit upp i respektive hållbarhetsredovisning. Dessutom anges 

uttryckligen ansvarsfullhet och riskminimering inom lika affärsområden, såsom 

ansvarsfull kreditgivning med riskbedömning samt ansvarsfulla och långsiktiga 

investeringar. Detta indikerar, likt RRM-teorin, att storbankerna har identifierat vilka 

risker som föreligger om ryktet skulle skadas inom någon av de fem faktorerna. I ett 

försök att upprätthålla bästa möjliga ställning mot risken att ryktet skulle försämras 

beskrivs dessa aspekter i positiv benämning. Bebbington et al.:s artikel beskriver även 

att arbetet med att identifiera risker går hand i hand med att försöka hantera dem. 

Även detta stämmer överens med vad vi uppmärksammat i undersökningen av 
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hållbarhetsredovisningarna. Storbankernas hållbarhetsredovisningar kan ses som ett 

strategiredskap som verkar i två steg. Först genom att identifiera styrkor och sedan 

förmedla dessa styrkor. Bebbington et al.:s refererar även till tidigare forskning som 

går i linje med vår observation. Utöver tidigare forskning skriver till exempel GRI 

2002 ”the process of developing a sustainability report provides a warning of trouble 

spots... in reputation and brand management”. (Bebbington et al. 2008 s. 341). GRI 

uttalar att hållbarhetsredovisningarna syftar till att vara ett verktyg för att utveckla 

risk- och ryktesstrategier inom hållbar utveckling. Resonemanget att 

hållbarhetsredovisningen används som ett RRM-verktyg kan vara ytterligare ett bevis 

på att hållbarhetsredovisningarna har störst relevans för verksamheten, det vill säga 

för storbankernas egennytta. 

6 Slutdiskussion 
Teorin om det fria marknadsperspektivet, som till viss del kan appliceras i detta fall, 

kan motbevisas. Om efterfrågan (kravet på information) bland externa intressenter 

hade styrt upprättandet av hållbarhetsredovisningarna borde de enligt teorin ha sett 

annorlunda ut. Hållbarhetsredovisningarna borde då ha varit mer jämförbara, 

objektiva och tydliga i sin utformning. Anledningen till att hållbarhetsredovisningarna 

idag saknar viss relevans för externa läsare är komplex och beror på flera saker. Vi 

tycker oss se mönster som visar att hållbarhetsredovisningens relevans främst finns 

hos verksamheten och storbanken i sig själv. Det finns dock ytterligare en aspekt som 

vi inte har belägg för men som bör nämnas i diskussionen. Avsaknad av en tydlig 

efterfrågan kan vara en bidragande anledning till att innehållet inte är optimalt 

utformat för externa läsare. Det kan vara så att storbankerna inte lyckats identifiera 

vilken information intressenterna efterfrågar men det kan även vara så att 

intressenterna själva inte vet vilken information de är i behov av. 

Hållbarhetsredovisningen tycks vara komplex, vidsträckt och svår att avgränsa 

speciellt eftersom den är frivillig och de frivilliga initiativen skiljer sig åt mellan olika 

verksamheter. 

 

Vi tycker oss se att hållbarhetsredovisningarnas något skrytsamma karaktär har störst 

relevans för medarbetarna genom att skapa ett värde på arbetsplatsen. Fenomenet 

bidrar till att skapa en positiv självbild av storbanken och ett mervärde på 
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arbetsplatsen som medarbetaren är en del av. Hållbarhetsredovisningen bidrar till en 

form av önskvärd självbild och egoism som vi anser kan relateras till dagens 

samhällsklimat. Eftersträvan att exponera och visa upp goda sidor går enligt oss i linje 

med dagens informationssamhälle. Att visa en positiv och förtroendeingivande bild är 

dessutom extra viktigt för storbankerna som efter finanskrisen befinner sig i en 

förtroendekris. Vi tycker oss se att samtliga hållbarhetsredovisningar strävar efter att 

vinna tillbaka allmänhetens förtroende. Ett exempel på detta är att samtliga 

hållbarhetsredovisningar innehåller minst en sida retoriskt uttalande från CEO, den 

operative chefen. Vi tycker oss också se att strävan att skapa ett förtroende lyser 

igenom med en något överdriven framförhållning och näst intill desperat ton. Att vara 

alltför subjektiv kan leda till kontraproduktivitet då öppenhet och transparens inte 

endast borde innebära positiv information utan även en saklig redovisning. 

 

En stor del av hållbarhetsredovisningarna består av mjuka värden vilka kan vara svåra 

att mäta. Därför inser vi att det är naturligt att mycket av informationen beskrivs i text. 

Det är stort fokus på engagemang, värderingar och vilka mål de har. Den relativt stora 

mängden av olika inrättningar som storbankerna är involverade i kan vara ett sätt för 

dem att nå ut till så många intressenter som möjligt. Avsikten med ett brett 

samhällsengagemang kan vara förankring, det vill säga att respektive intressent ska 

kunna finna något som utifrån deras värderingar anses vara viktigt och att så många 

som möjligt kan känna delaktighet. 

 

En komplikation som inte går att komma ifrån är svårigheten att upprätta en rapport 

som passar samtliga intressenter. Informationsbehovet bland alla intressenter borde 

vara olika. Informationsbehovet bör identifieras och fastställas för att 

hållbarhetsredovisningen ska kunna uppfylla relevans för läsaren, och detta är näst 

intill ouppnåeligt. Att ta ställning till socialt och miljömässigt ansvarstagande är trots 

allt ett viktigt fenomen som väcker tankar och debatter. Hur storbankernas ansvar för 

en hållbar utveckling ska presenteras på bästa sätt verkar dock vara en bestående 

komplex fråga. 
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7 Slutsats 
Komplexiteten gällande storbankernas hållbarhetsredovisning lyser igenom på flera 

sätt. Frågan om för vilka intressenter storbankernas hållbarhetsredovisning är mest 

relevant har behandlats med utgångspunkt från olika perspektiv och ansatser men har 

landat vid samma slutledning. Uppsatsens teorier och empiri pekar på att 

hållbarhetsredovisningarna inte är utformade specifikt för externa intressenter och att 

deras huvudsakliga relevans är för medarbetare, managers och processer inom 

verksamheten. Slutsatsen är därmed att hållbarhetsredovisningarna som helhet är mest 

relevanta för interna intressenter och storbankernas egennytta genom att verka som ett 

internt strategiverktyg och som ett medel för att skapa en positiv företagsanda.  

 

Sammanfattningsvis pekar denna uppsats på att storbankernas 

hållbarhetsredovisningar 2012 har störst relevans internt, det vill säga för 

storbankerna själva. 

8 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har koncentrerat sig på storbankernas separata hållbarhetsredovisningar. 

Utan att kritisera det komplexa fenomenet i sig eller peka ut specifika 

undersökningsobjekt ser vi ett behov av vidare forskning på alternativa 

redovisningssätt. Att upprätta en traditionell rapport som liknar de finansiella 

rapporterna är inte det enda alternativet för att redovisa miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. Vi lever just nu i en digitaliserad värld med internet som en oändlig 

och relativt lättillgänglig informationskälla och detta borde vara den naturliga 

kommunikationskanalen. En intressant fråga är att undersöka hur många och vilka 

som faktiskt läser dagens hållbarhetsredovisningar. Efterfrågan på information finns, 

och processerna och budskapet som hållbarhetsredovisningen medför bör inte 

förkastas. Det som vidare bör undersökas är dock om informationen kan förmedlas på 

ett bättre sätt än i en traditionell rapport. Flertalet av storbankerna har redan idag en 

separat hemsida med temat hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande. En 

specialutformad systematisk hemsida med jämförbar, kvalitetsmässig, tillförlitlig och 

relevant information skulle kunna fylla intressenternas informationsbehov och 

samtidigt vara mer effektiv för storbankerna. 
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Avslutningsvis ett citat från SEB:s hållbarhetsredovisning: 

”If you no longer have use for this report, please recycle it” (SEB 2012 s. 33). 
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