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Sammanfattning 
Titel: Bankernas hållbarhetsrapporter: En studie om hur ansvarstagande redovisas i 

hållbarhetsrapporter. 

Seminariedatum: 2021-01-15. 

Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare: Shqiponja Breznica, Reem Chaaban & Amina Rafiq 

Handledare: Gert Paulsson 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapportering, banker, indirekt påverkan, FN:s 

globala mål. 

 

Syfte: Syftet med studien är att ge en översikt över hållbarhetsrapporter som är upprättade av 

organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet. Vidare ska det undersökas hur valda 

organisationer valt att redovisa sitt ansvarstagande i sina hållbarhetsrapporter.  

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av legitimitetsteorin, intressentteorin 

och Carrolls CSR pyramid. Teorierna har använts för att analysera studiens empiri och förklarar 

ansvarstagande och legitim information gentemot samhället och intressenter.  

Metod: Studiens syfte har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod. I uppsatsen har 

dokumentstudier och intervjuer på tre bankers hållbarhetsrapporter genomförts. Sekundärdata har 

samlats in och intervjuer med har genomförts med Revisorsinpektionen och Ernst & Young.  

Institutionella: Kapitlet består av information om hållbarhetsredovisning i Sverige, lagstiftning 

om hållbarhetsrapportering och Global Reporting Initiatives. Institutionalia inkluderar även 

information om Revisorsinsepektionen samt en intervju, intervju med EY och  introduktion av 

FN:s globala mål. 

Empiri: Empirin består av dokumentstudier och intervjuer av tre bankers hållbarhetsrapporter.  

Resultat: Studiens slutsats är att valda organisationer redovisar sitt ansvarstagande genom att 

inkludera lagstiftningens bestämmelser, åtgärder inom aktuella konsekvenser av verksamheten och 

förberedande insatser för att undvika framtida negativ påverkan. 
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Abstract 
Title: Banks sustainability reports: A study of how responsibility can be reported in 

sustainability reports. 

 Seminar date: 2021-01-15. 

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 University 

Credits Points (UPC). 

Authors: Shqiponja Breznica, Reem Chaaban & Amina Rafiq. 

Advisor: Gert Paulsson. 

Key words: Sustainability reporting, sustainability reporting, banks, indirect impact, UN global 

goals. 

 

Purpose: The purpose of this study is to contribute to an overview of sustainability reports 

provided by organizations with an indirect impact on sustainability. The study will further analyze 

how the selected organizations have chosen to report their responsibility in their sustainability 

reports.  

Theoretical perspectives: The theoretical framework of the study consists of the legitimacy 

theory, the stakeholder theory, and Carroll's CSR pyramid. The theories were used to analyze the 

empirical data in order to explain responsible and legitimate information towards society and 

stakeholders.  

Methodology: The purpose of the study has been investigated with a qualitative method. The 

study includes document studies and interviews about sustainability reports with three banks. 

Secondary data has been collected and interviews have been conducted with the Swedish 

Inspectorate of Auditors and Ernst & Young. 

Institutionally: The chapter consists of information about sustainability reporting in Sweden, 

legislation on sustainability reporting and Global Reporting Initiatives. Institutionally also 

includes information about Swedish Inspectorate of Auditors together with an interview with them, 

an interview with EY and an introduction of the UN's global goals. 
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Empirical: The empiric data consists of documents studies and interviews of three banks 

sustainability reports. 

Conclusion: The study concludes that selected organizations report their responsibilities by 

following the legislation, including measurements for current consequences and preparatory 

efforts to avoid future negative impacts.  
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1. Inledning 

 
Det inledande kapitlet introducerar en bakgrundsbeskrivning av hållbar utveckling och 

hållbarhetsredovisning. Därefter presenteras problematiseringen där en diskussion förs kring en 

organisations indirekta och direkta påverkan på hållbarhet. Tidigare studier visar att det finns brist 

på forskning som fokuserar på hållbarhetsrapportering inom organisationer med en indirekt 

påverkan på hållbarhet. Banker är en organisation med främst indirekt påverkan på hållbarhet.  

 

1.1 Bakgrund 

I slutet på 1900-talet uppmärksammades begreppet hållbar utveckling i samband med två 

händelser kopplade till Förenta nationerna (FN). Den ena händelsen var Brundtlandrapporten (Our 

common future) och den andra var FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 

1992. Fokus i Brundtlandrapporten (1987) är miljö, utveckling och fattigdom. I rapporten 

definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Rapporten lyfter fram 

vikten av hållbar utveckling och framför krav på rättvisa mellan generationer.   

Under 1990-talet uppstod en mängd företagsskandaler och en bredare förtroendekris inom 

näringslivet. Samhället upplyste brister i årsredovisningar och kritiserade företagens 

ansvarstagande. På slutet av 1990-talet uppmärksammades det att integrera social- och miljöfrågor 

i redovisningen och över tid har hållbarhetsredovisning fått ett konkret uttryck för socialt 

ansvarstagande. År 2000 utgav FN:s Global Compact tio principer för ansvarsfullt företagande 

som företag uppmuntras att följa. Vidare år 2015 utgav FN de globala målen för hållbar utveckling 

som utgörs av sjutton övergripande mål om miljö, ekonomi och samhälle (Frostenson & Helin 

2018). 

Grundläggande till utvecklingen av hållbarhetsredovisning har varit framväxten av organisationen 

Global Reporting Initiative (GRI). Organisationen grundades år 1997 med rötter från 

organisationer i civilsamhället och i ett FN-sponsrat program. GRI:s ramverk fokuserar på 

transparens, där företag som har följt ramverket delvis varit med och drivit utvecklingen. De 
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senaste åren har EU drivit fram lagstiftning inom hållbarhetsredovisning. Lagstiftningen kring 

hållbarhetsredovisning är inte fullständig och företag har möjlighet att påverka utformningen och 

innehållet i hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsredovisningen ska vara transparent vilket innebär att 

redovisningen ska presentera företagets hållbarhetsarbete på ett uttryckligt sätt för samhället 

(Frostenson & Helin 2018). 

För att hantera frågan om hållbarhetsredovisning använder sig företag av ansvarsfull 

kommunikation i olika former. En form av ansvarsfull kommunikation är att inkludera utförlig 

information i hållbarhetsrapporter. Företag kan göra detta genom att presentera sin påverkan på 

ekonomiska, sociala och miljömässiga områden och redovisa hur dessa hanteras. Tidigare har det 

främst varit stora företag som hållbarhetsrapporterat. Idag finns det obligatorisk lagstiftning för 

alla organisationer som uppfyller kriterierna (Frostenson & Helin 2018).  

Per Johansson (2019) som är chef för Revisorsinspektionen argumenterade i en debattartikel om 

syftet för hållbarhetsrapportering. Revisorsinspektionens uppgift är ”att genom sin tillsyn av 

revisorer verka för att samhälle och näringsliv har tillgång till trovärdig finansiell och strategisk 

information för sitt beslutsfattande”. Han diskuterade vidare den stora betydelsen för hållbarhet i 

rapporteringen men påstod att systemet idag omfattar stora brister. 

1.2 Problematisering  
Det ökade intresset för hållbarhetsredovisning har medfört diskussioner kring hållbarhetsrapporter 

avseende trovärdighet och ansvarstagande. Företag har en viktig roll i samhället och förväntas bete 

sig ansvarsfullt. Det kritiseras att företag brister i förtydligandet av ansvarsfrågor och lyfter fram 

fel aspekter av ansvarstagande. Mot denna bakgrund sker det en utveckling inom området, bland 

annat genom ny lagstiftning och förbättrade riktlinjer. Företag har olika ambitionsnivåer när det 

kommer till att hållbarhetsredovisa. Många företag anlitar konsulter eller revisorer och utvecklar 

sin kunskap över tid (Frostenson & Helin 2018). 

Johansson (2019) diskuterade att en trovärdig helhetssyn är viktig samtidigt som företag ska leva 

upp till EU-direktivets krav och FN:s globala mål för hållbarhet. Sverige är ett av de ledande 

länderna som arbetar för hållbar utveckling. Lagstiftningen saknar en homogen struktur för 

rapporteringen av hållbar utveckling, resultat och prestationer. Samhället upplever problematik 
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kring bedömningen av företagens ansvarstagande och att jämföra hållbarhetsutvecklingen mellan 

företag eftersom organisationer använder sig av olika redovisningsramverk. Revisorsinspektionen 

har utvärderat hållbarhetsrapporter som har granskats av revisionsföretagen PwC och KPMG, där 

de funnit avsevärda brister. Antikorruption, mänskliga rättigheter och risk beskrivningar är 

exempel på områden.  

Det finns organisationer med en indirekt och direkt påverkan på hållbarhet.  I uppsatsen används 

begreppen direkt och indirekt påverkan på hållbarhet med innebörden att verksamheter kan 

påverka hållbarhet på olika aspekter. Energianvändning i en organisation avser en direkt påverkan 

på hållbarhet som kan kontrolleras för att till exempel minska miljöpåverkan. En indirekt påverkan 

kan vara effekter på miljön som uppstår i andra organisationer genom aktiviteter från 

huvudorganisationen. En indirekt påverkan på hållbarhet är svårare att kvantifiera och har 

troligtvis större påverkan i jämförelse till den direkta påverkan på hållbarhet (KTH Intranät 2020). 

Finansiella företag är stora aktörer i samhället och är ett exempel på organisationer med en indirekt 

påverkan.  

I Sverige finns det 125 banker som vidare delas in i fyra huvudkategorier; svenska bankaktiebolag, 

utländska banker, sparbanker och medlemsbanker (Svenska bankföreningen 2020). En bank är en 

organisation som arbetar med transaktioner, utlåning och inlåning av pengar. Idag erbjuder 

bankerna även många andra finansiella tjänster (Financer n.d). Det är obligatorisk för stora banker 

att upprätta en hållbarhetsrapport. För studenter är det en naturlig fråga att fundera över hur en 

bank kan arbeta med hållbarhet och främst hållbarhetsredovisning. Bankbranschen har en 

betydelsefull och grundläggande funktion i samhället och därför har de ett stort inflytande över 

individer och organisationer. Banker har en direkt påverkan på hållbarhet, men deras främsta 

påverkan är i indirekt form genom att till exempel arbeta med organisationer som har en direkt 

påverkan på hållbarhet. 

Tidigare forskning som fokuserar på hållbarhetsrapportering inom bank- och finanssektorn är 

begränsad (Branco och Rodrigues 2008). Exempel på tidigare forskning är Amina Bullays  artikel 

“Sustainability reporting and firm’s performance” (2019). Amina Bullay är chef för 

undervisningsministeriet i Bahrain inom vetenskaplig forskningsutveckling. Bullays artikel 

diskuterade Wright (1993) empiriska forskning som funnit att bankerna inte var intresserade av 

sin verksamhets miljöpåverkan. De följande åren observerades att bank- och finanssektorns chefer 
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anpassade verksamheter efter sin miljöpåverkan (Thompson 1998). Finansinstitutioner har en stor 

inverkan på ekonomin och därmed är det viktigt att de integrerar hållbar utveckling i sin 

verksamhet. För att belysa betydelsen av bankers hållbarhetsrapporter använder Bullay intressent- 

och legitimitetsteorin som analysinstrument. Vidare diskuterar författaren att centralbanker, 

finansministrar, revisorer och börsorganisatörerer bör ta hänsyn till hållbarhetsrapportering i syfte 

att säkerhetsställa tillförlitlig information.  

Branco och Rodrigues (2006) skriver i artikeln “communication of corporate social responsibility 

by Portuguese banks” om banker och socialt ansvar. Syftet med studien var att undersöka i vilken 

utsträckning banker i Portugal utnyttjar webbplatser och årsredovisningar för att offentliggöra 

information om socialt ansvar. Ett resultat var att fler banker utnyttjade sina årsredovisningar i 

större utsträckning än sina webbplatser. Ett annat resultat var att stora banker prioriterade sin image 

när de offentliggjorde information. Ur ett legitimitetsteoretiskt perspektiv innebar detta att banker 

är beroende av socialt och politiskt stöd.  

Mot ovanstående bakgrund baseras studiens fokus på bankers ansvarstagande i sina 

hållbarhetsrapporter. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i intressentteorin, legitimitetsteorin 

och Carrolls CSR pyramid. Teorierna har valts utifrån vad som anses relevant till studiens 

huvudområde hållbarhetsrapportering. Företag upprättar en hållbarhetsrapport för  att anses 

legitima, leverera värde för dess intressenter samt demonstrera ansvarstagande. Intressent- och 

legitimitetsteorin handlar om att organisationer strävar efter att betraktas som legitima av 

intressenter. I studien används begreppet legitimitet enligt legitimitetsteorin och reflekterar inte 

endast lagar och förordningar. Legitimitets begreppet kan användas för att beskriva ett transparent, 

ansvarsfullt och trovärdigt innehåll i en hållbarhetsrapport. Carrolls CSR pyramid delas in i fyra 

nivåer av ansvarstagande i samhället; ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt ansvar. Teorier 

kombinerat med empirin kommer att tillämpas för att analysera och därmed svara på 

frågeställningen för denna studie.  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att ge en översikt över hållbarhetsrapporter som är upprättade av 

organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet. Vidare ska det undersökas hur valda 

organisationer valt att redovisa sitt ansvarstagande i sina hållbarhetsrapporter. Syftet ska bidra till 

en bättre förståelse över valda organisationers verksamhet och deras förhållning till samhället.  

1.4 Problemformulering 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställning valts att undersökas: 

- Hur redovisar en organisation med en indirekt påverkan på hållbarhet sitt ansvarstagande 

i hållbarhetsrapporter? 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet. 

Vidare har vi avgränsat oss till tre banker i Sverige som upprättar hållbarhetsrapporter enligt 

årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap, 10§. För att besvara vårt syfte har vi valt att titta på de 

tre bankers hållbarhetsrapporter från 2019. Att fler banker inte omfattats beror på̊ brist av tid och 

de nuvarande omständigheterna relaterade till Covid-19. Vi har även begränsat oss till en 

myndighet; Revisorsinspektionen och ett revisionsföretag; Ernst & Young. En ytterligare 

avgränsning har gjorts genom att begränsa begreppet hållbarhet kring områden som FN:s globala 

mål berör i hållbarhetsrapporter. 
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1.6 Disposition av arbetet 
 

2. Teoretiskt ramverk 
Kapitlet redogör för tre teorier som har använts vid analyseringen av empirin. Inledningsvis 
beskrevs legitimitetsteorin, följd av intressentteorin och Carrolls CSR pyramid. Teorierna 
förklarades grundligt i syfte att skapa förståelse för läsaren. 
 

3.  Metod 
I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet samt motiveringen till de val vi har gjort. Vi har 
inlett med val av övergripande metod. Vidare görs en beskrivning av hur data har samlats in och 
studiens trovärdighet. 
 

4. Institutionalia 
I institutionalia kapitlet förklaras hållbarhetsredovisning. Lagstiftning och riktlinjer kring 
hållbarhetsrapportering redogörs. Det presenteras även insamlad information från 
Revisorsinspektionen, Ernst & Young och FN:s globala mål. 
 

5.  Empiri 
I empirikapitlet presenteras tre bankers hållbarhetsrapporter samt information från intervjun som 

har genomförts med dem. 
 

6. Analys 
I analyskapitlet analyserades insamlade data med hjälp av teoretiskt ramverk. Vidare har en 
empirisk analys också genomförts. Avsikten var att ge en djupare förståelse kring bankers 

upprättande av hållbarhetsrapporter.   
 

7. Slutsats och diskussion 
Kapitlet inleds med en slutsats, följd av diskussion och förslag till fortsatt forskning. I 

slutsatsavsnittet presenteras ett tydligt svar på studiens frågeställning. Diskussionen innehåller 
egna reflektioner. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

I kapitel teoretiskt ramverk presenteras och förklaras de tre utvalda teorierna. Valda teorier är 

legitimitetsteorin, intressentteorin och Carrolls CSR pyramid. Utvalda teorier fokuserar på 

begreppet ansvarstagande och används för att besvara studiens syfte. Avslutningsvis sammanfattas 

teorierna för att ge en överskådlig bild av innehållet. 

 

2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin grundas i att organisationer ska sträva efter att uppfattas som legitima av sina 

intressenter. Begreppet legitimitet handlar inte endast om lagar och förordningar utan även om 

riktlinjer och normer. I detta fall principer på företags agerande för att givas samhällets acceptans 

och förtroende (Borglund et al. 2012). Normer är inte fixerade och ger företag utrymme att vara 

mottagliga till den etiska miljön som finns inom samhället. Legitimitetsteorin är nära knuten till 

intressentteorin och teorierna ska behandlas tillsammans (Deegan & Unerman 2011). 

Lindblom (1993) anger förslag på metoder för att uppnå tillståndet legitimitet. Han menar att 

företags värdesystem ska stämma överens med samhällets värdesystem för att de ska anses som 

legitima. Organisationer har ett “socialt kontrakt” med sina respektive samhälle där företag 

behandlar samhällets implicita villkor, vilka är samhällets normer och förväntningar. Det finns 

även explicita villkor som består av rättsliga krav. Miljövänligt organisationsarbete är ett exempel 

på en aktivitet som anses som en positiv nyhet och ökar ett företags legitimitet. Organisationer kan 

även utföra dåliga aktiviteter som betraktas som negativa nyheter och minskar deras legitimitet 

(Fernando & Lawrence 2014). 

Enligt Deegan & Unerman (2011) är det viktigt att företag arbetar i linje med det sociala kontraktet. 

Företag som bryter mot kontraktet riskerar att påverka sin framtida existens negativt. Det sociala 

kontraktet kan brytas om brister eller gap upptäcks mellan samhällets förväntningar och företagets 

verksamhet. Författarna belyser att företagens fokus skiljer sig åt eftersom olika företagsledningar 

har varierande perspektiv på̊ samhällets förväntningar. Författarna anser även att den information 
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som organisationer frivilligt väljer att redovisa i årsredovisningar har stor betydelse för 

intressenter. 

Sociologen Suchman (1995) betonar olika fördelar som förekommer av det önskvärda tillståndet 

legitimitet som företagen bör eftersträva enligt teorin. Legitimitet förbättrar stabiliteten och 

uppfattningen av företaget vilket i kombination oftast förstärker varandra. Legitimitet leder även 

till uthållighet eftersom intressenter bidrar till företag som de anser vara önskvärda och lämpliga. 

Vormedal och Ruud (2009) anser att företag införskaffar ett bra rykte på marknaden när de 

upprättar icke-finansiella rapporter. Företagets hållbarhetsaktiviteter kan påverkas och förändras 

beroende på hur företag behandlar miljö- och socialfrågor (Cormier & Gordon 2001). 

2.2 Intressentteorin 

Deegan och Unerman (2011) beskriver intressentteorin som förenad med legitimitetsteorin med 

anledning att båda teorierna syftar till att förklara ett större socialt koncept där företag och 

samhället influerar varandra. R. Edward Freeman (1984) grundade teorin och definierade en 

intressent som “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

firm’s objectives”. I enlighet med teorin ska verksamheter sträva efter olika intressenters 

förväntningar och inte endast aktieägares riktlinjer. Intressentteorin prioriterar ansvarstagande 

framför de interna finansiella målen eftersom företag har ansvarsskyldighet gentemot samhället. 

Enligt teorin tar företag ansvar när de beaktar intressenters förväntningar vid utförandet av 

verksamhetens aktiviteter. Företag fullgör även sin ansvarsskyldighet när de offentliggör 

information som på lång sikt ökar lönsamheten (Fernando & Lawrence 2014). 

Intressenter är aktörer som influerar företag och samhällen. Ur ett strategiskt perspektiv får de 

större intressenterna mer uppmärksamhet från företagen. De större företagen tar även större risk 

eftersom de har fler bakomliggande organisationer. Teorins ideolog fanns sedan tidigare men det 

anses vara Freeman (1984) som grundade intressentteorin. Den tidigare versionen av 

intressentmodellen bestod av företaget i mitten och alla dess intressenter runt om. En mer modern 

illustration av intressentmodellen innehåller fler relationer. Figuren nedan är ett exempel på hur 

intressentmodellen kan se ut idag; 
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Figur 1; spindelnätsliknande intressentmodell (Borglund  et al. 2012) 

Ovan illustration benämns spindelnätsliknande intressentmodell och uppfyller i synnerlighet 

betydandet av att intressenter har förbindelser inte endast till företaget utan även med varandra. 

Det innebär bland annat att företag i centrum kan beakta en stor intressents vilja och andra 

intressenter som har en relation med denne kommer ha förståelse över besluten (Borglund et al. 

2012). 

Det är av betydande mening att styrelsen och ledningen i ett företag tar hänsyn och anpassar beslut 

efter intressenternas förväntningar. Företag ska motväga olika legitima intressen för att nå en 

balans av belåtenhet hos intressenterna, vilket kan vara konflikterande. Vid olika förväntningar 

från intressenter ska företag försöka förhandla så att intressenters begäran koordineras mot samma 

riktlinjer för att tillgodose fler förväntningar (Alvesson & Sveningsson 2012). 

2.3 Carrolls CSR pyramid 
Corporate Social responsibility (CSR) är ett brett begrepp som innebär att företag ska ta 

samhällsansvar. Socionomen Archie Carroll (1991) presenterade definitionen av CSR i form av en 

pyramid indelat i fyra nivåer av ansvarstagande i samhället. De fyra nivåerna består av; ekonomiskt 

ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. Syftet med pyramiden är att förstå 
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den hierarkiska relationen mellan de olika grundläggande komponenterna. Carroll (2016) 

presenterade en utförlig förklaring på de fyra nivåerna av ansvarstagande i en vetenskaplig artikel; 

Figur 2; Carroll’s pyramid of CSR (Carroll 2016) 

Ekonomiskt ansvar är den första och grundläggande delen i pyramiden som alla andra 

ansvarsnivåer vilar på. Företagets främsta uppgift är att producera samt sälja varor och tjänster till 

rättvisa priser. Samhället ställer krav på att företag ska vara lönsamma och skickliga på att 

maximera sin vinst. Genom självförsörjning och överlevnad på en marknad lockar företag fler 

intressenter. När vinster återanvänds inom verksamheten uppnås ett ekonomiskt ansvar som 

belönar både aktieägare och bidrar till företagstillväxt. Företag använder sig av många affärsidéer 

som är inriktade på ekonomisk effektivitet och långsiktig ekonomisk framgång, exempelvis; 

uppmärksamhet på intäkter, kostnadseffektivitet, investeringar, marknadsföring, strategier och 

drift. Ekonomiskt ansvar diskuterar vikten av att företaget ska upprätthålla en stark 

konkurrensposition och bibehålla en hög driftseffektivitet. Det ekonomiska ansvaret är ett 

grundläggande krav som måste uppfyllas i en konkurrenskraftig affärsvärld. 

Juridiskt ansvar innebär att företag ska uppföra sig på ett lagligt och ansvarsfullt sätt under sitt 

strävande efter finansiell vinst. Samhället har fastställt minimala grundregler som företag förväntas 

följa. Grundreglerna består av lagar och förordningar som återspeglar samhällets syn på 

"kodifierad etik” och fastställs av lagstiftare på federal, statlig och lokal nivå. Företagen förväntas 

och är skyldiga att följa relevant lagstiftning och förordningar. Det är viktigt för ett framgångsrikt 
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företag att definieras som en organisation som uppfyller väsentliga juridiska skyldigheter. Det är 

även viktigt att företag tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller minimikraven.  

Etiskt ansvar avser sociala regler som samhället upprättar utanför rättskrav och som företag 

förväntas följa. En annan aspekt av den etiska förväntningen är att företag ska bedriva sina affärer 

på ett rättvist och objektivt sätt även i de fall lagarna inte ger vägledning eller dikterar 

handlingssätt. Etiska ansvarsområden omfattar de aktiviteter, standarder, policyer och metoder 

som förväntas eller förbjuds av samhället. Syftet med dessa förväntningar är att företag ska vara 

ansvariga och lyhörda för hela spektret av normer, standarder, värderingar och principer. Vidare 

ska organisationer återspegla och hedra vad konsumenter, anställda, ägare och samhället betraktar 

som förenliga med avseende på skyddet av moraliska rättigheter. Företag ska utföra sina uppdrag 

med god moral och med hänsyn till sina periferier. De ska även minimera att samhället i helhet 

och företagens intressenter i synnerhet påverkas negativt. Företag måste ta hänsyn till nya och 

utvecklande etiska normer som ges av samhället. 

Filantropiskt ansvar förklarar innebörden av det frivilliga ansvaret som genomförs av företag. 

Företag ska agera på ett sätt som är förenligt med samhällets filantropiska och välgörande önskan. 

Organisationer väljer självständigt att engagera sig i sociala aktiviteter som medför en positiv 

påverkan på livskvalité́ och är eftertraktade av samhället.  

2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  

I studien har tre teorier använts i huvudsyfte att analysera fram ett resultat till uppsatsens 

frågeställning. De teorier som har valts är legitimitetsteorin, intressentteorin och Carrolls CSR 

pyramid. De två förstnämnda teorierna bidrar med förståelse kring vikten av att företag ska uppnå 

intressenters förväntningar och visa ansvarstagande. Företag som arbetar kontinuerligt med att 

uppnå intressenters förväntningar kan nå legitimitettillstånd. Vidare lyfter Carrolls CSR pyramid 

vikten av ansvarstagande gentemot samhället de är aktiva inom.  
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3. Metod 

 
I metodkapitlet presenteras vald metod för genomförandet av studien. Metodkapitlet ger en 

beskrivande förklaring av metodval, val av teorier, val av insamlade data, analysprocessen samt 

beskrivning av studiens trovärdighet. Mer djupgående förklaras valda data och dess bidragande till 

studien.  

 

3.1 Övergripande metod  

Studien har använt sig av en kvalitativ metod. Metoden betonar individens självständiga 

uppfattning av samhället. Kvalitativ metod upplyser och fastställer kvaliteter som karaktäriserar 

frågeställningen, vilket leder till att syftet kan särskiljas från andra studier. Studiens innehåll skiljer 

sig från andra uppsatser som behandlar indirekt påverkan på hållbarhet genom att undersöka 

banker. Vidare anses det vara svårt att besvara studier med kvalitativ forskningsmetod eftersom 

metoden baseras på uppfattningar (Bryman & Bell 2017). Den insamlade data består av 

dokumentstudier, intervjuer och sekundärdata. 

3.2.1 Val av teoretiskt ramverk 
Uppsatsen har baserats på en deduktiv metod med induktiva inslag. Deduktiv metod har sin 

utgångspunkt i förutbestämda och medvetna val av teorier, vilket är anledningen till varför 

teorikapitlet har presenterats före metodkapitlet (Bryman & Bell 2017). Undersökningen 

påbörjades efter urval av teorier eftersom de teoretiska perspektiven gav förståelse för betydelsen 

av ansvarstagande och offentliggörandet av information. Frågeställningen analyserades genom en 

granskning av insamlade data med hänsyn till teorier. Den teoretiska referensramen har valts 

utifrån vad som anses relevant till studiens huvudområde. Deegan och Unerman (2011) anger att 

legitimitetsteorin och intressentteorin appliceras frekvent vid undersökningar inom 

hållbarhetsrapportering. Carrolls CSR-pyramid har valts utifrån huvudbegrppet eftersom den 

beskriver olika nivåer av ansvarstagande. Alla tre teorier har använts i flertal studier vilket innebär 

att de anses som väl etablerade teorier. Genom legitimitetsteorin, intressentteorin och Carrolls CSR 
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pyramid byggdes en förståelse för studiens syfte och användes för att analysera institutionalia och 

empiri. 

3.2.2 Val av analysobjekt  
Arbetets syfte och frågeställning besvarades genom en studie av hållbarhetsrapporter, intervjuer 

och annan insamlade data. Bland organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet valdes 

banker på grund av deras relevant roll i samhället. Val av organisation gjordes för att ge studien 

ett verklighetsperspektiv. Flera stora banker kontaktades men endast tre var tillgängliga att delta i 

personliga intervjuer. Val av banker kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval eftersom valet 

gjorde utifrån tillgängliga respondenter. Ett problem med bekvämlighetsurval är att det är omöjligt 

att generalisera resultaten eftersom urvalen inte är representativt för alla banker (Bryman & Bell 

2017).  

 

Sekundärdata har samlats in från Revisorinspektionens hemsida och en intervju har genomförts 

med en anställd. Inspektionen kontaktades på grund av deras expertis inom revision och kunskap 

om olika rapporters uppbyggnad samt utveckling. Svaren förväntades bidra med förståelse kring 

viktiga aspekter av ansvarstagande som företag ska inkludera i hållbarhetsrapporter. Ernst & 

Young har intervjuats på grund av sina erfarenheter kring upprättande av hållbarhetsrapporter och 

medvetenhet kring bankbranschens utveckling. Intervjun bidrog med insikt kring 

väsentlighetsanalys och EU:s process kring transparens inom bank och finansbranschen FN:s 

globala mål har inkluderats i uppsatsen som en förklaring på begreppet hållbarhet. 

3.3 Datainsamling  
Den kvalitativa data består av intervjuer med Revisorsinspektionen, Ernst & Young, Nordea, 

Länsförsäkringar bank och Danske bank samt dokumentstudier av de tre bankers 

hållbarhetsrapporter. I studien har även sekundärdata använts som FN:s 17 globala mål och 

relevant lagstiftning. Nedan följer en tabell som sammanställer de hållbarhetsrapporter som vi har 

använt oss av. 
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Organisation Titel 

Danske bank  Hållbarhetsrapport 2019 

Länsförsäkringar bank Årsredovisning 2019 

Nordea Hållbarhetsrapport 2019 
Tabell 1: Hållbarhetsrapporter som ingår i studien. 

3.3.1 Dokumentstudie 
En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på samtliga hållbarhetsrapporter i studien. Dokument från 

organisationer är heterogena källor och näringsidkare producerar dessa dokument för att förmedla 

en ide eller en ståndpunkt (Bryman & Bell 2017). Bankerna använder sina hållbarhetsrapporter 

som specifika dokument i syfte att kommunicera med intressenter. Dokumenten kan användas som 

datakälla i en kvalitativ forskning. Socionomen Scott (1990) studerade olika varianter av dokument 

och gjorde distinktioner som avsåg bedömningskriterier rörande dokumentens kvalitet. Han 

föreslog fyra kriterier för att analysera ett bra urval: autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet. Valda hållbarhetsrapporters kvalitet har bedömts utifrån kriterierna. Dokumenten 

avser verkligt material upprättade av banker som granskats av auktoriserade revisorer för att 

säkerhetsställa trovärdighet. Bankernas hållbarhetsrapporter är representativa eftersom de 

innehåller liknande aspekter av information som speglar ansvarstagande arbete och innehållet är 

förståeligt. Hållbarhetsrapporterna från de olika bankerna bedöms vara av bra kvalite enligt 

kriterierna och anses som bra urval för att svara på problemformuleringen.  

3.3.2 Intervjustudie 
De organisationer som medverkade i intervjuer är av olika karaktär. Revisorinspektionen är en 

expertmyndighet i frågor om revision och Ernst & Young är ett revisionsföretag som bland annat 

hjälper andra företag i upprättande av hållbarhetsrapporter. Bankerna Nordea, Länsförsäkringar 

bank och Danske bank är exempel på företag i samhället som har en indirekt påverkan på 

hållbarhet. Intervju med bankerna gjordes för att skapa en bättre förståelse om bankens 

hållbarhetsarbete och vilken information de prioriterat vid upprättandet av rapporten. Nedan följer 

en tabell över de organisationer som deltog, individerna som intervjuades, vilken befattning 

individen hade, vilken typ av intervju det var och datum för när intervjun ägde rum.  
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Organisation Deltagare Befattning Typ av intervju Datum 

Revisorsinspekti
onen 

Ester Muwanga Jurist och 
Hållbarhetsspeci
alist 

Telefonintervju 30.11.2020 

Ernst & Young Charlotte 
Söderlund 

Auktoriserad 
revisor 

Telefonintervju 27.11.2020 

Nordea Malin Ekrot Hållbarhetsrappo
rt specialist 

Telefonintervju 23.11.2020 

Danske bank Karin 
Reuterskiöld 

Hållbarhets 
affärsstrateg 

Mejlintervju 23.11.2020 

Länsförsäkringar 
bank 

Maja Widestam Hållbarhetsansva
rig 

Mejlintervju 23.11.2020 

Tabell 2: Delaktiga organisationer och respondenter i intervjustudien. 

I studien tillämpades en semistrukturerad intervjumetodik vilket betraktas vara flexibel. Vid en 

semistrukturerad intervju förbereds specifika frågor men det lämnas även utrymme för 

respondenten att besvara frågorna på sådant sätt som de vill. Intervjuerna har även möjlighet att 

följa upp respondentens svar med eventuella följdfrågor. I uppsatsen användes detta upplägg med 

syfte att respondenterna fritt skulle uttrycka sig angående sina hållbarhetsrapporter (Bryman & 

Bell 2017). Frågorna som ställdes var utformade så att de kunde kopplas ihop med det teoretiska 

ramverket för denna studie. Mejl skickades till intervjudeltagarna före intervjutidpunkten med en 

kort beskrivning av syftet och frågor. 

På plats intervjuer genomfördes inte på grund av Covid-19. Telefonintervjuer är inte lämpliga för 

längre intervjusituationer eftersom de har en tendens att avslutas tidigare jämfört med på plats 

intervjuer. En annan nackdel är att intervjupersonerna förlorar möjligheten att uppfatta 

respondentens kroppsspråk, till exempel om det uppstår förvirring kring en fråga kommer 

intervjupersonerna inte vara medvetna om att de bör utveckla frågan (Bryman & Bell 2017). Vid 

mejlintervjuer hade författarna inte möjlighet att ställa följdfrågor och därmed blev intervjuerna 

inte lika djupgående som de övriga.  
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Vid formulering av intervjufrågorna (se bilaga 1–3) var studiens syfte, frågeställning och teoretiska 

ramverk i fokus. Frågor ska inte vara för långa och hänsyn ska tas till de tillfrågades kunskap för 

att de ska kunna erbjuda relevanta svar (Bryman & Bell 2017). Intervjupersonerna hade möjlighet 

att bidra med fylliga och detaljerade svar på de ställda frågorna på grund av sin breda kunskap 

inom hållbarhetsrapporter. 

3.3.4 Analysprocess   
Databearbetning av empirin påbörjades innan intervjuerna genomfördes. För att bearbeta material 

och analysera sammanhang mellan bankernas hållbarhetsrapporter och intervjuer genomfördes en 

kodning. Kodning är en process som innebär att data bryts ner till mindre delar. Processen 

introducerades med en öppen kodning där det vidare skapades fler kategorier, efteråt genomfördes 

en selektion av kategorierna (Bryman & Bell 2017). Samtliga författare läste igenom allt material 

och skapade kategorier individuellt vilka senare begränsades gemensamt. Kategorierna som 

skapades valdes utifrån respektive banks hållbarhetsrapport. De kategorier som valdes har använts 

som underrubriker på respektive banks dokumentstudie i uppsatsen.  

3.4 Studiens trovärdighet 
Bryman och Bell (2017) beskriver validitet som ett forskningskriterie som bedömer 

undersökningens sammanhang. Begrepp validitet handlar om hur samhällsvetenskapliga resultat 

tillämpas i individens vardag och inom sociala sammanhang. Validitets begreppet kan delas in i 

intern, extern och ekologisk validitet. Den interna validiteten behandlar huruvida en slutsats 

innehåller ett samband mellan dokumentstudier och intervjuer. Intern validitet säkerställs i arbetet 

genom en tydlig formulering av syftet och smal frågeställning. Den externa validiteten hanterar 

hur resultatet generaliseras utöver det karaktäristiska sammanhanget vilket inte sker i denna studie. 

Det sista validitets begreppet som var relevant i studien var ekologisk validitet. Begreppet handlar 

om hur samhällsvetenskapliga resultat tillämpas i individens vardag och inom sociala 

sammanhang. 

 

I en kvalitativ studie är reliabilitet av innehållet viktigt. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet vilket 

innebär att studiens resultat inte ska skilja om studien utförs på nytt. Reliabilitet kan delas in i två 

kategorier vilka är extern och intern reliabilitet. Den externa kategorin behandlar i vilken 
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utsträckning en undersökning kan replikeras. Det finns många företag i Sverige med en indirekt 

påverkan på hållbarhet och ifall undersökningen genomförs på nytt kommer resultatet inte skilja 

sig avsevärt. Om undersökningen genomförs under olika tidsperioder kommer resultatet se 

annorlunda ut eftersom hållbarhetsredovisning och organisationers ansvarstagande är ett aktuellt 

och utvecklande område. Organisationers ansvarstagande är   Den interna reliabiliteten intygar att 

författarna tolkar studiens innehåll på samma sätt vilket har varit aktuellt (Bryman & Bell 2017).  
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4. Institutionalia  
 

I detta kapitel presenteras lagstiftningen kring hållbarhetsrapportering. Det presenteras även 

riktlinjer kring hållbarhetsrapportering. Vidare redogörs revisorinspektionens och EY:s roll inom 

hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis presenteras FN:s globala mål. Institutionalia kapitlet bidrar 

till en förståelse för lagstiftning. 

 

5.1 Hållbarhetsredovisning i Sverige   
Hållbarhetsredovisning har styrts av den standardisering som har växt fram under de senaste åren 

och fram till år 2010 har det inte funnits några legala krav inom området. Regelverk kring 

hållbarhetsrapportering finns i Sverige och det finns även ramverk som företag kan följa. Inom 

finansområdet pågår det en utveckling i syfte att uppnå hållbar finansiering, vilket benämns EU 

Sustainable Finance. Innan lagstiftningen fanns brukade företag följa praxis där GRI:s riktlinjer 

var dominerande (Frostenson & Helin 2018). 

  

Vid upprättande av en hållbarhetsrapport är det viktig att identifiera vilka områden och indikatorer 

som är relevanta för det aktuella företaget. Organisationer har olika påverkan på samhället och det 

är grundläggande att företag identifierar vad som är viktigt i sin rapport. GRI:s ramverk innehåller 

flera principer, två av de viktigaste principerna är väsentlighet och hållbarhetssammanhang 

(Frostenson & Helin 2018). 

5.2 Lagstiftning om hållbarhetsrapportering  

I årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap, 10§ stadgas det att förvaltningsberättelsen ska innehålla 

en hållbarhetsrapport om företag uppfyller mer än ett av följande villkor:  

1.     Medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 250 

2.     Företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 175 miljoner kronor  

3.     Företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 350 miljoner kronor 

Villkoren måste vara uppfyllda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.   
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Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap, 11§ kan hållbarhetsrapporten utformas på två sätt; 

den kan vara en del av förvaltningsberättelsen eller en separat bilaga skild från årsredovisningen. 

Företag ska upprätta hållbarhetsrapporten tillsammans med övriga delar av årsredovisningen och 

lämna den för granskning till en oberoende auktoriserad revisor. Revisorns arbete är att skriva ett 

yttrande om att rapporten har upprättats. Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap, 12§ stadgar att 

hållbarhetsrapporten ska ge en förståelse om företagets utveckling, ställning samt resultat och 

konsekvenser av verksamheten. Rapporten ska fokusera på följande områden; miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I 

årsredovisningslagen (1995:1554) 8 kap, 15a § stadgas att en hållbarhetsrapport som har upprättats 

enligt 6 kap, 8 eller 11 § ska offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen.  

4.3 Global Reporting Initiatives  
GRI är en internationell organisation som grundades år 1997 av the United Nations Environmental 

Programme (UNEP) och the Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). 

Syftet med denna organisation är att stödja företag, regeringar och andra organisationer med 

upprättandet av hållbarhetsrapporter. GRI är det dominerande ramverket inom området och ger 

vägledning om struktur och innehåll till organisationer. De senaste åren har GRI:s riktlinjer satt 

fokus på hållbarhetssammanhang och väsentlighetsanalys vid upprättande av en 

hållbarhetsrapport. Organisationer ska identifiera och ta reda på vilka risker och möjligheter inom 

hållbarhet som har störst påverkan på̊ omvärlden (Isaksson & Steimle 2009). Visionen är att 

normalisera hållbarhetsredovisning och bidra till att hållbarhetsfrågor ska bli en del av varje 

organisations beslutprocess, vilket kommer leda till hållbar utveckling (Larsson & Ljungdahl 

2008). 

4.4 Information om Revisorsinspektionen och intervju 
Revisorsinspektionen är en expertmyndighet inom frågor om revision och revisorer. Myndigheten 

ägnar sig åt tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer samt revisionsföretag. Syftet med 

Revisorsinspektionen är att tillförsäkra att god revisionssed och revisorssed utvecklas på en 

funktionell nivå. Verksamheten bedrivs inom följande ämnen: tillsyn, examination, tillstånd, 



27 

normering, internationell samverkan, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det 

pågår ständigt åtgärder i syfte om att stärka förtroende för revisionen och förbättra 

revisionskvaliteten (Revisorsinspektionen n.d.).  

 

Företagens årsredovisningar fungerar som informationsbärare och är ett centralt beslutsunderlag 

för intressenter. Revisorn har en grundläggande funktion i att bestyrka den finansiella 

informationen i årsredovisningen och bolagsledningens förvaltningsrevision. Det finns utvidgade 

behov och förväntningar på att revisorer inte bara granskar den finansiella informationen men även 

icke finansiell information. Framtiden kräver öppen kommunikation och förståelse för behovet av 

förändring. En grundläggande utgångspunkt för utvecklingen av den framtida 

hållbarhetsrapporteringen är att den ska vara mer trovärdig och transparent (Revisorsinspektionen 

n.d.).  

 

En intervju genomfördes med en hållbarhetsexpert från Revisorsinspektionen (2020) där följande 

information förekom. En oberoende revisor hjälper företag att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Företag som inte påverkas av lagkrav för obligatorisk hållbarhetsrapportering har möjlighet att 

upprätta en frivilligt. Revisorinspektionens roll är att säkerhetsställa att de företag som måste 

upprätta en hållbarhetsrapport har utfört uppgiften och att revisorn granskat den. Däremot är 

myndighetens roll inte att kvalitativt granska en hållbarhetsrapport. Inför framtiden kommer det 

utformas fler lagar inom området som berör Revisorsinspektionens tillsyn kring kvalitativ 

granskning samt bedömning av hållbarhetsrapportens trovärdighet. 

4.5 Intervju med Ernst & Young 
En intervju genomfördes med en auktoriserad revisor från revisionsföretaget Ernst & Young 

(2020) där följande information förekom. Det finns lagstadgade och frivilliga hållbarhetsrapporter 

med respektive tillhörande redovisningsramverk. Klienters behov är individuella och kan bero på 

organisationens storlek. Ett stort företag har oftast större kommunikation och olika stödfunktioner 

i jämförelse med mindre företag. Ernst & Young (EY) utför en väsentlighetsanalys med 

individuella klienter där syftet är att ta reda på företagets behov. Några klienter föredrar en 

kommunikativ hållbarhetsrapport medans andra endast vill uppfylla lagkraven. Företag ska ha 

kunskap om branschen de är aktiva inom och dess påverkan på hållbarhet.  
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EY och klienten ska tillsammans diskutera kriterier som hållbarhetsredovisningen ska upprättas 

enligt och strukturera rapporten utifrån det. Rapporten ska fokusera på de områden som företag 

påverkar och bidrar till. FN:s globala mål kan användas som vägledning inom påverkade områden. 

Det är inte obligatorisk att inkludera de globala målen i hållbarhetsrapporten utan företag kan 

redovisa de mål som är relevanta för sin verksamhet. Företag i Sverige ska följa nationella lagar 

och EU:s förordningar, direktiv och beslut. Det pågår en utveckling inom finanssektorn som 

benämns för EU Sustainable Finance Action Plan. Den syftar till att styra om alla kapitalströmmar, 

investeringar och krediter mot hållbara mål. Planen har avstamp i de globala målen och 

parisavtalet. Finansiella företag arbetar aktivt med att rikta sin verksamhet efter planen.  

 

En pågående utveckling inom banksektorn är att banker klassificerar alla krediter utifrån EU:s 

taxonomi-redovisning. Utvecklingen har betydande effekter på samtliga företag med behov av 

kredit. Disclosure förordningen kräver att i samband med investeringsrådgivning ska banker 

informera om hållbarhetsrelaterade risker och hållbarhetspåverkan. Till följd av kravet kommer 

kreditgivning inte ges till icke hållbara investeringar. Eftersom intressenter följer kreditgivarens 

låneportfölj kommer det anmärkas ifall bankerna gett kredit till företag med en stor 

hållbarhetspåverkan. 

4.6 FN:s globala mål 
År 2015 vid FN:s konferens godtog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar 

utveckling. Länderna beslöt att från och med år 2016 fram till år 2030 ska de arbeta mot en hållbar 

och rättvis framtid. Agendan omfattar fem delar som är; en ingress, en politisk deklaration, ett 

målramverk, medel för genomförande, ramverk för uppföljning och ansvarsskyldighet. 

Målramverken består av 17 globala mål och 169 delmål. Varje enskilt land tar beslut om hur de 

globala målen ska inkorporeras i nationella planeringsprocesser, strategier och politik (Regeringen 

2016). Nedan följer en presentation av de globala målen och informationen är hämtad från Globala 

målen (2020) hemsida. 
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Figur 3; Globala målen (globala målen 2020). 

1. Ingen fattigdom: Syftet är att avskaffa fattigdom runt om världen. Fattigdom omfattar brist 

på ekonomi, frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

2. Ingen hunger: Målet innebär att avskaffa hunger, uppnå̊ trygg livsmedelsförsörjning, 

förbättra nutrition och främja ett hållbart jordbruk.  

3. Hälsa och välbefinnande: Målet handlar om att säkra att alla har rätt till sjukvård, läkare 

och medicin för möjligheten att leva hälsosamt. 

4. God utbildning för alla: Syftet är att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning 

av god kvalité och främja livslångt lärande för alla.  

5. Jämställdhet: Målet innebär en strävan mot att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter i livet.  

6. Rent vatten och sanitet: Målet handlar om att garantera att alla har tillgång till hållbart 

vatten och sanitetsförvaltning.  

7. Hållbar energi för alla: Syftet är att se till att alla har tillgång till hållbar, tillförlitlig och 

modern energi för en rimlig kostnad. Majoriteten av växthusgasers utsläpp kommer från 

tillvägagångssättet av utvinning, omvandling och användning av fossil energi. Effektiva 

åtgärder ska utföras för att framdriva omvandlingen till ett mer hållbart energisystem 

globalt. Ett delmål för att uppnå mål sju är att stödja investeringar i ren energiteknik och 

energiinfrastruktur. 
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8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Målet innebär anständiga arbetsvillkor 

och produktiv sysselsättning mot en inkluderande och långsiktig ekonomisk tillväxt för alla 

människor. En stor andel av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, med 

det avses att de arbetar under dåliga omständigheter, får dålig lön och har begränsat tillgång 

till socialförsäkring och utbildning. Tillgång till nationella, regionala och globala 

marknader hjälper företag att maximalt utveckla sin potential. Andra betydelsefulla 

faktorer är utländska investeringar eftersom de bidrar till innovation, sysselsättning, 

teknologiöverföring och produktiv kapacitet. Det är även viktigt att stärka nationella 

finansinstitutioners kapacitet för att stödja och utvidga tillgång till bank- och 

försäkringstjänster för alla individer. 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Målet handlar om att bygga upp en immun 

infrastruktur, framdriva innovation, arbeta för en inkluderande och hållbar 

industrialisering. Det finns flera positiva effekter med en väl fungerande och hållbar 

infrastruktur, bland annat framdriver det ekonomisk tillväxt och utveckling.  

10. Minskad ojämlikhet: Syftet är att reducera ojämlikheten inom samt mellan länder. Länder 

ska arbeta för att få tillgång till resurser och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen 

rättvist. 

11. Hållbara städer och samhällen: Målet handlar om att städer och bebyggelser av hem ska 

vara säkra, inkluderande, resistenta och hållbara. En växande stad bidrar till ekonomiskt 

tillväxt men den kan också utvidga sociala klyftor och belasta ekosystemet. 

12. Hållbar konsumtion och produktion: Målet innebär att uppnå hållbar konsumtion och 

produktion. Det globala användandet av naturresurser har nyttjats utan ansvar och dagens 

konsumtion är inte hållbar. Målet kommer ge miljöfördelar men även bidra till tillväxt i 

marknader, ökad konkurrens samt ökad sysselsättning. Ett av delmålen är att uppmuntra 

företag att tillämpa och införa hållbara metoder inom sina verksamheter samt att inkludera 

hållbarhetsredovisning i rapporter.  

13. Bekämpa klimatförändringarna: Syftet är att bekämpa konsekvenser från miljöförändringar 

eftersom de är hotfulla för världens civilisation. Klimatförändringarna medför 

naturkatastrofer och konsekvenser för mänsklighetens säkerhet. Delmålen inkluderar att 

öka kännedom om hur klimatförändringar ska hanteras och integrera åtgärder. 

14. Hav och marina resurserna: Målet handlar om hur hav och marina resurser ska bevaras.  



31 

15. Ekosystem och biologisk mångfald: Målet är att bevara ekosystem och biologisk mångfald 

eftersom det är grundläggande för mänsklighetens liv på jorden. 

16. Fredliga och inkluderande samhället: Syftet med målet är att främja fredliga och 

inkluderande samhällen för att uppnå hållbara utvecklingar och tillgängliggöra lika rättvisa 

till alla.  

17. Genomförande och globalt partnerskap: Målet innebär att genomföra globalt partnerskap. 

De globala målen kan endast uppnås genom universellt partnerskap och samarbeten. 

Genomförande av de globala målen kräver världsomfattande solidaritet, 

kapacitetsutveckling och mobilisering av finansiella resurser.  
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5.Empiri
 

I detta kapitlet presenteras resultatet av insamlad empiri. De undersökta bankerna presenteras i 

separata kapitel som inleds med korta beskrivningar av organisationen. Efter inledande 

beskrivningar följs dokumentstudier på hållbarhetsrapporterna och sist presenteras intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes för att skapa en ytterligare förståelse kring bankernas 

hållbarhetsrapporter.  

 

5.1 Nordea 
Nordea etablerades under 1800-talet och är idag bland de tio största finanskoncernerna i Europa. 

Banken är verksam i tjugo länder men deras främsta marknad utgörs av de fyra nordiska länderna: 

Danmark, Finland, Norge och Sverige. Nordea bedriver sin verksamhet via ett antal 

representationskontoret, filialer och dotterföretag. Banken har kunder i olika företagsstorlekar som 

består av cirka 502 600 Nordeas kunder består av privatkunder, små, medelstora och stora företag 

samt institutionella företag. Nordeas syfte och värderingar grundar sig på många samtal med 

kollegor, kunder och andra intressenter (Nordea 2021). 

5.1.1 Dokumentstudie på Nordeas hållbarhetsrapport 
En dokumentstudie genomfördes på Nordeas hållbarhetsrapport (2019) där följande information 

förekom. Nordea är verksam i tjugo länder och bidrar till hållbar utveckling genom integration av 

hållbarhet i produkter, tjänster och inom verksamheten. Bankens hållbarhetspolicy och etiska 

riktlinjer anses som väsentliga styrmedel. Syftet med hållbarhetsarbetet är att säkerställa 

integration i bankens beslutsfattande samt affärsprocesser. I Nordeas riskhanteringsarbete läggs 

stort fokus på hållbarhet. De risker som prioriteras är klimatrelaterade och de branscherna med 

störst påverkan är koldioxidintensiva branscher samt energikrävande sektorer. 

5.1.1.1 Väsentlighetsanalys 
Banken utförde år 2018 en väsentlighetsanalys och identifierade hållbarhetsfrågor som de ska 

prioritera, hantera samt övervaka. Väsentlighetsanalysen visade att fokus ska riktas mot klimat, 
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mänskliga rättigheter, en ansvarsfull leverantörskedja, en inkluderande arbetsgivare, nöjda 

medar-betare och samhällsengagemang. Vidare identifierades andra väsentliga områden att 

behandla på liknande sätt för att bidra till transparens. Områdena avser Nordeas affärsetik, 

styrning, digitalisering samt efterlevnad av bankens syfte och värderingar. 

 

Bankens väsentliga påverkan på hållbarhet sker i indirekt form genom utlåning till energikrävande 

och koldioxidintensiva branscher. En ansvarsfull leverantörskedja är viktig för Nordea och innan 

avtal upprättas kontrollerar de klienters leverantörer. Nordea undersöker parametrar som landrisk, 

sektorrisk och anseenderisk. Bankens direkta klimatpåverkan kommer bland annat från affärsresor 

som stod för 63% av bankens koldioxidutsläpp under år 2019. Åtgärder för att minska utsläppen 

var att ersätta flygresor med interna möten och köpa förnybar el genom ursprungsgarantier. 

5.1.1.2 Nordeas engagemang 
Nordea erbjuder gröna företagslån i syfte att bidra till ett mer hållbart samhälle. De lanserade elva 

nya hållbarhetsfonder inom bankens hållbara urval. Banken har även ökat klienters medvetenhet 

kring individuella koldioxidavtryck genom lansering av CO2-tracker och inordnat produkten i 

digitala banktjänster.  

Företaget följer FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Åtgärder 

inom mänskliga rättigheter vidtas av Nordea för att säkerställa att klienter följer internationella 

regler och normer. Åtgärderna är i form av kontrollering och utvärdering av den interna 

verksamheten samt alla Nordea-fonder. De utförs för att säkerställa att banken inte har värdepapper 

från företag som är inblandade i brott. Till följd av dessa åtgärder har Nordea i september (2019) 

uteslutit elva företag som inte följt mänskliga rättigheters normer. Intressenter har möjlighet att 

använda Nordeas whistleblowing-funktion för att rapportera misstänkt uppförande och oetiskt 

agerande i verksamheter, varor och tjänster. Det inkluderar brott mot lagar, regler, Nordeas interna 

policyer, instruktioner och riktlinjer. 

Nordeas engagemang gentemot samhället är att sprida kunskap om ekonomi och stimulera 

företagande. Bankens interna fokus ligger på att respektera och behandla medarbetarna väl 

eftersom engagerade medarbetare och nöjda klienter medför bra resultat.  Anställda på Nordea är 

skyldiga att genomföra en årlig utbildning i syfte att öka medvetenheten och sprida kunskap om 
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bankens etiska principer. Banken uppmuntrar även medarbetare att bidra till välgörenhetsarbete 

för att uppnå dess strategiska vision. Mål fem integreras i banken och hänsyn tas till jämn 

könsfördelning. Vidare förbjuder de diskriminering, trakasserier och mobbning bland sina 

medarbetare. Banken uppmuntrar anställda att rapportera eventuella förekomster av dessa slag. 

Det är viktigt för Nordea att säkerställa nöjdhet och trygghet bland sina medarbetare men även 

intressenter. 

5.1.1.3 Samarbeten med andra organisationer 
Nordea stöttar andra finansiella institutioner genom aktivt deltagande i hållbara initiativ. Ett 

exempel är bankens aktiva deltagande i United Nations Environment Programme (UNEP) som de 

undertecknade år 1994. UNEP arbetar med banker, försäkringsgivare och investerare i syfte att 

skapa en finansiell sektor som tillgodoser människor och planetens behov. Nordea deltog år 2017 

i ett annat initiativ som benämns The Responsible Ship Recycling Standards (RSRS). 

Organisationen utför frivilliga principer för finansinstitutioner som är verksamma inom 

fartygsfinansiering. Företaget syftar till att främja ansvarsfull återvinning av fartyg och minimera 

risken av farligt material ombord. År 2015 startade banken The Paperless Banking Program. Syftet 

med initiativet var att ersätta fysiska kommunikationer med digitala lösningar mellan banken och 

dess klienter. År 2019 sparade denna övergång 4028 träd, minskade koldioxidutsläppen med 1 000 

ton och sparade 176 miljoner liter vatten.  

5.1.2 Intervju med Nordea 
En intervju genomfördes med en hållbarhetsrapporterings specialist från Nordea (2020) där 

följande information förekom. Nordea inkluderar områden som FN:s globala mål verkar inom i 

sin hållbarhetsrapport. Banken bidrar till de globala målen genom att till exempel arbeta med 

“impact report”, där de rapporterar gröna obligationer på finansieringssidan. Fokus läggs på de 

globala målen som Nordea har störst påverkan på och de med mindre påverkan prioriteras inte. 

Enligt väsentlighetsanalysen ska Nordea prioritera klimataspekter och mänskliga rättigheter. 

Tillsammans med Corporate Human Rights Benchmark bidrar de till olika mänskliga och sociala 

rättigheter för att till exempel minska hunger och fattigdom. 

 

Nordeas direkta påverkan på hållbarhet består bland annat av koldioxidutsläpp som sker genom 

affärsresor och den indirekta påverkan sker externt genom investeringar och finansieringar med 
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klienter. Banken kan påverka och hjälpa klienter genom att erbjuda gröna företagslån och 

obligationer. De har även en policy kring kreditgivning som ska följas för varje klient för att 

undvika penningtvätt. Vid kreditgivning till stora företag ska en environmental, social and 

governance (ESG) analytiker analysera företaget.  

 

Nordea är medlem i Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) som handlar om att banker ska 

arbeta tillsammans med valda ramverk i enlighet med parisavtalet. Det som försvårar 

implementeringen av parisavtalet för banker är deras indirekta påverkan på hållbarhet. För att 

hantera detta har Nordea arbetat med olika aktörer och följt de sex principer för ansvarsfull 

bankverksamhet. Banken upprättar sina strategier samt riktar samarbeten efter dessa principer. 

Vidare rapporterar banken enligt GRI:s ramverk.  

5.2 Länsförsäkringar AB 
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag. Respektive bolag ägs av 

sakförsäkringskunder och bedriver verksamheten på avgränsade geografiska områden. 

Tillsammans har länsförsäkringsbolagen 3,9 miljoner kunder. Varje bolag äger i sin tur det 

gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB. De 23 länsbolagen erbjuder sina kunder ett brett utbud 

inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och pension (Länsförsäkringar Skåne 2021). 

5.2.1 Dokumentstudie på Länsförsäkringar AB:s hållbarhetsrapport  
En dokumentstudie genomfördes på Länsförsäkringar AB:s hållbarhetsrapport (2019) där följande 

information förekom. Länsförsäkringar AB integrerar hållbarhet i verksamheten med syfte att öka 

affärsnyttan samt bidra till ett hållbart samhälle. Företaget vill minska hållbarhetsrisker, öka 

kundnyttan och bidra till en positiv samhällsutveckling. Det sker genom att ta ekonomisk, social 

och miljömässig hänsyn till verksamhetsutveckling och affärsbeslut. Länsförsäkringar AB:s 

största utmaning och prioritering inom hållbarhetsområdet är klimat.  

5.2.1.1 Väsentlighetsanalys 
Banken genomförde en väsentlighetsanalys år 2018 för att identifiera vilka risker och möjligheter 

de ska prioritera med hänsyn till verksamhetens påverkan på̊ miljö̈ och samhälle. I 

väsentlighetsanalysen genomfördes bland annat en dialog mellan de stora intressenterna. Syftet 
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var att skapa en bättre förståelse av vad nyckelintressenter förväntade sig av Länsförsäkringar AB:s 

hållbarhetsarbete.  

 

Det hållbarhetsområde som utgör den största utmaningen för Länsförsäkringar är 

klimatförändringar. Ökat koldioxidutsläpp medför global uppvärmning och följs av stora 

samhällsekonomiska konsekvenser. Effekterna av klimatförändringen är uppenbara och 

Länsförsäkringar AB strävar efter att reducera dessa. Under år 2019 tog de fram en klimatsmart 

vision som ger företaget riktning om hur verksamheten ska bedrivas. Företagets 

investeringsportföljer har som långsiktigt mål att investera i Parisavtalet och erbjuda sina klienter 

fler klimatsmarta samt hållbara fonder. De ska även under hela arbetsprocessen sätta fokus på 

skadeförebyggande insatser i verksamheten. 

 

EU:s plan för en hållbar finansmarknad handlar om att harmonisera standarder och 

bedömningskriterier om hållbarhetsfrågor. Planen ämnar till att styra investeringar till fler hållbara 

lösningar. Den kommer även att påverka arbetsprocessen för Länsförsäkringar AB. Organisationen 

har tillsatt en grupp som svarar för att arbeta och implementera de nya reglerna i verksamheten. 

Länsförsäkringar AB kan genom integration av hållbarhetstänk i organisationen bidra till 

minskning av risker och möjliggöra identifiering av lösningar på framtida utmaningar. 

5.2.1.2 Länsförsäkringar ABs engagemang 
Genom ansvarsfulla investeringar bidrar banken till hållbart värdeskapande. Organisationens 

kapitalförvaltning sköter portföljer och fond liv med hänseende till att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling senast 2030. De kommer i samband med samhällsutvecklingen bidra till Paris 

Avtalets klimatmål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Med vägledning av GRI:s 

riktlinjer har banken identifierat åtta hållbarhetsfrågor som prioriteras inom verksamheten. De åtta 

hållbarhetsfrågorna fördelades in i kategorier med tre fokusområden: ansvarsfullt erbjudande, 

ansvarsfullt företagande samt långsiktig miljö och samhällsengagemang.  

I ansvarsfullt erbjudande ingår; sparerbjudande, låneerbjudande och försäkringserbjudande. 

Ansvarsfull sparerbjudande har som mål att öka andel investeringar i gröna obligationer, öka antal 

klimatsmarta/hållbara fonder, minska koldioxidavtrycket i institutionella portföljer och mäta 

koldioxidavtryck i ränteportföljer. Ansvarsfull låneerbjudande har som mål att utreda möjligheter 
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med att ge ut gröna lån och obligationer. Målet med ansvarsfull försäkringserbjudande är att aktivt 

delta i FN:s projekt kring klimatscenarier och analysverktyg. 

Det andra fokusområdet är ansvarsfullt företagande, där ingår; arbetsgivare, affärsetik, inköp och 

direkt miljöpåverkan. Ansvarsfull arbetsgivare innebär att arbeta med mångfald, inkludering och 

jämställdhet. Direkt miljöpåverkan innebär att företaget ska bedriva åtgärder för att minska 

verksamhetens direkta miljöpåverkan, till exempel minska koldioxidutsläpp. Varje år finansierar 

Länsförsäkringar AB i forskning med inriktning på social, ekonomisk och fysisk trygghet för 

klienter och samhälle. Forskningsresultaten publiceras och bidrar till kunskapsbaserad 

trygghetsutveckling av samhället. Forskningen fokuserar på fem områden: morgondagen 

samhälle, klimatanpassning, tryggt boende, trafiksäkerhet och ömsesidiga affärsmodeller. Det 

tredje fokusområdet är långsiktig miljö och samhällsengagemang som innebär att företag ska 

investera i forskning och påverkansarbete för att minska risken med naturskador. 

5.2.1.3 Integrering av FN:s globala mål i organisationen 
Länsförsäkringar AB stödjer FN:s Global Compacts principer och arbetar för att bidra till målen. 

De har identifierat de mål som de kan minska den negativa påverkan på. Företaget har identifierat 

mål som de har en indirekt, viss och direkt påverkan på; 
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Figur 4; Länsförsäkringar AB och FN:s globala mål (Länsförsäkringar AB årsredovisning 2019). 

Till målet hälsa och välbefinnande bidrar Länsförsäkringar AB med forskning kring hälsa och 

trafikolyckor. De bidrar även till förebyggande av hälsotjänster, rehabilitering, skadeförebyggande 

åtgärder kring trafiksäkerhet och forskning kring oskyddade trafikanter. För att bidra till målet 

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt har de kontinuerligt dialoger med leverantörer 

kring arbetsvillkor. Till målet minskad ojämlikhet arbetar Länsförsäkringar AB med att verka för 

jämställdhet och mångfald i rekryteringsprocesser samt inom verksamheten. För att bidra till målet 

hållbar konsumtion och produktion ställs krav på materialval, återvinning och återbruk vid 

skadereparationer. Länsförsäkringar AB uppmuntrar även leverantörer och portföljbolag att 

rapportera om hållbarhet.  

För att bekämpa klimatförändringar arbetar företaget med att minska klimatpåverkan från den egna 

verksamheten genom forskning, dialog med kunder och beslutsfattande. Till målet fredliga och 

inkluderande samhällen bidrar organisationen genom att förhindra penningtvätt och finansiering 

av terrorism i bank och livsverksamheten. För FN:s mål om genomförande och partnerskap 
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samarbetar organisationen med gruppen Länsförsäkringar och externa aktörer som exempelvis 

branschorganisationer, forskningsinstitut, länsstyrelser, räddningstjänst och lokala företag. 

5.2.2 Intervju med Länsförsäkringar bank 
En intervju genomfördes med en hållbarhetsansvarig från Länsförsäkringar Skåne (2020) där 

följande information förekom. Länsförsäkringar Skåne är ett av de tjugotre självständiga 

länsförsäkringsbolag. Företaget arbetar med att ta fram en hållbarhetsstrategi som sammansätter 

de globala initiativ som Länsförsäkringar AB står bakom. Strategin kommer bidra med 

indikationer och struktur vid uppföljandet av hållbarhetsarbetet. Organisationen är enligt 

årsredovisningslagen skyldiga att upprätta en årlig hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla 

hållbarhetsupplysningar som behövs för intressenters förståelse av företagets utveckling, ställning, 

konsekvenser och resultat. Länsförsäkringar AB får inte välja att redovisa bort delar men de kan 

göra det mer eller mindre utförligt. 

  

Företaget har prioriterat sju av de 17 globala målen som är mest relevanta utifrån påverkansgrad, 

risker och möjligheter. De sju målen har prioriterats för att åstadkomma större påverkan på 

hållbarhet och har vidare integrerats i affärsmodellen. Företaget strävar efter att förbättra sininsats 

inom FN:s globala mål. Det är utmanade att koppla de globala målen till det lokala samhället men 

Länsförsäkringar AB arbetar för att inkludera dem i sina erbjudande till klienter.  

 

Länsförsäkringar AB är ansluten till flera olika internationella initiativ inom bank och försäkring 

som är Principles for Responsible Investment, Principles for Sustainable Insurance och UN Global 

Compact. Banken arbetar i enlighet med Parisavtalet inom investerings- och belåning sidan som 

bidrar till ESG-dimensioner. Länsförsäkringar AB har inom sin kapitalförvaltning antagit en ny 

policy för ansvarsfulla investeringar som anger att de på lång sikt ska harmoniseras så att de ligger 

i linje med Parisavtalet.  

 

Länsförsäkringar bank har personalresurser inom hållbarhetsarbetet med en tydlig koppling till 

företagets ledning. Ett viktigt utvecklingsområde hos Länsförsäkringar Skåne är att sprida kunskap 

om att ta globalt ansvar i strävandet efter företagets egna mål. Hållbarhetsstrategin kommer att 

underlätta detta genom indikatorer och tydliga mål som baseras på viktig information. Banken 
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arbetar med att öka kännedomen kring klienters klimatpåverkan. De har en uppförandekod som 

ingår i avtalsskrivningen med leverantörer som är uppbyggd efter UN Global Compacts principer 

om hållbart företagande. 

5.3 Danske Bank 

Danske bank är en nordisk bank och är verksam inom elva länder. Banken är en utav de fem största 

bankerna i Sverige med 25 kontor samt fyra finanscenter. Danske bank erbjuder banktjänster 

bortom traditionella bankärenden till privatkunder, företag och institutionella organisationer. 

Danske banks essens definierar deras vision, strategiska kärna, kundlöften och kärnvärderingar. 

Verksamheten byggs kring bankens essens och formar arbetsprocesser.  

(Danske bank 2021). 

5.3.1 Dokumentstudie på Danske banks hållbarhetsrapport  
En dokumentstudie genomfördes på Danske Banks hållbarhetsrapport (2019) där följande 

information förekom. Banker ansvarar för den pålitliga övergången till gröna och digitala arbeten 

som bidrar till en framgångsrik ekonomi, högre sysselsättning och värdeskapande i samhället. 

Danske banks strategi för detta har sin utgångspunkt i att styra en ansvarsfull och hållbar 

verksamhet som ska besvara samhällets förväntningar och internationella åtaganden. De utvecklar 

gröna finansiella erbjudanden samt integrerar miljö-, social- och styrningsperspektiv i sina 

arbetsprocesser. Bankens ambitioner till år 2023 inkluderar att arbeta hållbart, etiskt och öppet där 

bankens samhällseffekt och hållbarhetsstrategi styr upplägget. Banken utvecklar tjänster och 

verktyg för att bidra till en positiv påverkan på samhället.  

5.3.1.1 Väsentlighetsanalys 
Danske bank mäter utveckling inom sju identifierbara områden; hållbara investeringar, hållbara 

finansieringar, styrning, miljöavtryck, entreprenörskap, finansiell kompetens, mångfald och 

inkludering. För att upprätthålla fokus på förebyggande och kundnöjdhet baserar banken 

belsuttagande på bland annat de globala målen. Andra viktiga grundläggande element är 

inkludering av kulturer, minskning av negativ miljöpåverkan och engagera anställda. Danske bank 

har baserat tre strategiska teman på de grundläggande elementen; klimat och miljö, innovation och 

entreprenörskap samt ekonomiskt förtroende och säkerhet.  
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Till målet innovation och entreprenörskap ska banken hjälpa tusen sociala entreprenörer öka deras 

positiva påverkan på samhället. Finansiellt förtroende och säkerhet är ett grundläggande element 

där banken hjälper fem miljoner individer och verksamheter. Danske bank ska även bidra till 

samhällets övergång till en ekonomi med netto-noll koldioxidutsläpp genom grön finansiering. De 

arbetar nära finanssektorn och myndigheter för att motverka kriminalitet samt finansiella brott. För 

att vidare bekämpa finansiella brott utvecklar banken effektiva åtgärder och rapporterar till 

myndigheter vid misstänkande om brottslighet. 

 

Danske banks styrelse får regelbundet möjligheten att granska resultat av hållbarhetsarbetet 

eftersom de får ta reda på uppdateringar kontinuerligt. De diskuterar miljö-, social- och styrfrågor 

för att komma fram till nyttiga och ansvarsfulla resultat för verksamheten. Bankens 

affärsintegritetskommitté utvecklar och övervakar implementeringen av hållbarhetsrelaterade 

strategier. För att identifiera risker inom området bedömer kommittén väsentligheten i ämnena. De 

utför väsentlighetsanalysen för att säkerhetsställa att prioriteringen av rapporteringen är i linje med 

intressenters önskemål.  

5.3.1.2 Danske banks engagemang 
År 2019 antog Danske bank FN:s miljöprogramfinansieringsinitiativ (UNEP FI), där principerna 

förstärker bankens grund som ansvarsfull bankverksamhet. Principerna kommer att framtidssäkra 

Danske bank men även säkerhetsställa att deras strategi kommer anpassas efter samhällets mål. De 

kommer även kartlägga, agera och avslöja både positiva och negativa effekter av sin verksamhet. 

Banken vill skapa långsiktigt värde för företaget och dess intressenter och bidra till en säkrare 

framtid. Metoden främjar grön ekonomi där bankens klientrelationer är en stor bidragande faktor. 

Integrering av grön finansiering bidrar även till Sustainable Finance Action Plan. Strategins 

riktning styrs utav intressenters åsikter och förväntningar på verksamheten där den starka 

efterlevnadskulturen är grundläggande för intressenters förtroende.  

 

Riskhantering är integrerat i anställdas arbetsuppgifter för ansvarsfullt initiativtagande vilket även 

ökar intressenters förtroende. Danske bank har utvecklat nyckeltal för att följa upp arbetet och 

övervaka framsteg. Mot denna bakgrund kan banken regelbundet erbjuda pålitlig dokumentation 
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på samhällseffekter och hållbarhetsstrategier. Danske banks intressenter förväntar sig att banken 

ska vara transparent, ta ansvar och bete sig ansvarsfullt. Intressenter förväntar även att banken ska 

visa värdeskapande samhällsnytta, driva samhällseffekter samt skapa lösningar för men även med 

klienter. Banken uppdaterade sin intressentpolicy år 2019 för att utveckla sin transparens i 

förhållande till det europeiska öppenhetsregistret. 

5.3.1.3 Integrering av FN:s globala mål i organisationen 
Danske bank arbetar med att implementera en ansvarsfull och hållbar verksamhet som lever upp 

till samhällets förväntningar. Implementeringen görs genom att integrera miljömässiga, sociala 

och styrande faktorer i investerings-, utlånings- och upphandlingsbeslut. Banken inkluderar 

grundläggande element för att upprätthålla ett starkt fokus på efterlevnad, kundnöjdhet och 

förebyggande av ekonomisk brottslighet. Andra grundläggande element är att engagera 

medarbetare, minska bankens miljöavtryck samt skapa inkluderande och mångsidig kultur. Mot 

denna bakgrund har banken skapat tre strategiska teman som ska påverka de 17 globala målen 

positivt.  

 

Danske bank bidrar till olika globala mål genom att integrera åtgärder i sin verksamhet. De vill 

bidra till målet klimatåtgärd genom grön finansiering samt till målet hållbar konsumtion genom 

att uppmuntra klienter och portföljföretag att vidta egna klimatåtgärder. Till målet ekonomisk 

tillväxt bidrar Danske bank genom att stödja entreprenörer driva deras sysselsättning framåt.  De 

erbjuder även starkt ekonomiskt förtroende, IT-kunskap och förebyggande av bedrägeri genom 

utbildningar för att bidra till målet god utbildning till alla. De uppmuntrar arbetstagare och 

leverantörer inom organisationen att anta hållbara praxis och främjar säkra arbetsmiljöer för dessa. 

Med olika strategiska arbeten bidrar banken både direkt och indirekta till de 17 globala målen och 

rapporterar angående delmål som banken har stödmått till.  

 

Det är viktigt för Danske Bank att integrera hållbarhet i sin kärnverksamhet och ständigt utvecklas 

eftersom intressenter förväntar sig det av banken. De globala målen och Parisavtalet är enligt 

Danske bank de mest betydelsefulla globala initiativen som driver hållbarhetsagendan. Samhället 

förväntar sig att Danske bank ska sätta fokus på de globala målen och öka sin implementering av 

bidragande faktorer.  
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5.3.2 Intervju med Danske bank 
En intervju genomfördes med en affärsstrateg inom hållbarhet från Danske bank (2020) där 

följande information förekom. Banken följer upp sitt arbete med de globala målen i samband med 

strategiarbete. Danske bank anslöt sig till FN:s Global Compact för mer än ett decennium sedan 

och stödjer målen för hållbar utveckling genom att fokusera på tre strategiska teman. Utöver det 

har banken satt upp sju mål fram till år 2023 som ska hjälpa dem med sina ambitioner för 

hållbarhet. Danske bank arbetar på olika nivåer för att alla medarbetare tillsammans ska bidra till 

samhället. Det är väsentligt för banken att deras budskap förmedlas och bedöms av intressenter.  

 

Danske bank erbjuder rådgivning till klienter inom olika områden och stödjer omställningen till 

ett mer hållbart samhälle. Rekommenderade åtgärder är vattenbesparande lösningar, nya 

drivmedel, förhindra brott mot mänskliga rättigheter, innovationer inom alternativ och fossilfri 

energi samt andra viktiga sociala frågor. Bankens verksamhet bidrar till att förverkliga FN:s 

globala mål till år 2030. Sedan år 2009 har banken varit koldioxidneutral men strävar kontinuerligt 

med att minska sitt utsläpp. Banken hanterar sina inköp och granskar leverantörer för att minska 

den indirekta påverkan på hållbarhet. 
 

Tillsammans med ledande aktörer i finansvärlden stödjer Danske bank de grundläggande 

principerna för bank- och finansverksamhetsarbete. De bidrar till ett hållbart samhälle genom 

utlåningar, investeringar, rådgivning inom betalningsinfrastruktur och övriga verktyg. Danske 

bank investerar i samhället genom att stödja entreprenörer och start-ups med hållbara affärsidéer. 

Investeringar görs på plattformar med olika tjänster för flera målgrupper. Banken arrangerar events 

och möten där klienter och andra aktörer inviteras för introduktioner. Investeringar riktas även till 

andra start-ups vars affärsidé inkluderar bidragande till att minska fattigdom och andra globala 

mål.  

 

Medarbetarna i Danske bank genomför obligatoriska utbildningar inom hållbarhet, en 

basutbildning och anpassade utbildningar efter medarbetarnas arbetsuppgifter. Anställda använder 

sig av kunskapen från utbildningarna inom verksamheten men även till privata bruk. Bankens 

klimatarbete är inriktad på koldioxidintensiva branscher och energikrävande sektorer.  Danske 

bank arbetar även med att hantera klimatrelaterade risker. Bankens fokus är långsiktiga 
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förhållanden med nuvarande klienter. De har kontinuerliga dialoger, bland annat om hur stor 

klientens koldioxidbelastning är i deras affärsmodell. Vid kreditgivning till klienter tas hänsyn till 

risker som förekommer av arbetet. Danske banks kärnfråga i sin affärsmodell är risk kontra 

avkastning, vilket innebär att avkastningen ska kompensera bankens risktagande. Om potentiella 

klienters klimatpåverkan är stor kommer banken inte påbörja en klientrelation. 
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6. Analys  
 

I följande kapitel redogörs en analys av organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet med 

hjälp av intressent- och legitimitetsteorin som utgångspunkt. Vidare analyseras organisationer med 

en indirekt påverkan på hållbarhet utifrån våra insamlade data i institutionalia kapitlet. Den delen 

av analysen syftar till att öka förståelse om organisationers legitimitet. Därefter analyseras 

ansvarstagande i organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet med hjälp av Carrolls CSR 

pyramid. Det presenteras även en analys av den insamlade empirin från bankernas 

hållbarhetsrapporter. Avslutningsvis sammanfattas analysen för att ge en överskådlig bild av 

innehållet. Avsnittet syftar till att söka svar samt analysera uppsatsen problemformulering. 

 

6.1 Tillämpning av intressent- och legitimitetsteorin  
Vid upprättande av hållbarhetsrapporter går organisationer igenom intressenters förväntningar 

genom en dialog med dessa och utifrån det upprättar de sin rapport. Företag ska enligt 

intressentteorin prioritera de intressenters förväntningar som är mest väsentliga för organisationen.  

Företag ska sträva efter att uppfattas som legitima av sina intressenter enligt legitimitetsteorin. 

Teorin grundas på principer om företags agerande som kommer bevilja intressenter acceptans och 

förtroende. Organisationer har ett socialt kontrakt där samhällets implicita och explicita villkor 

behandlas för att förstärka legitimiteten. De implicita villkoren är samhällets normer och 

förväntningar medans de explicita villkoren är rättsliga krav. Det sociala kontraktet bryts när 

organisationer agerar emot intressenters förväntningar och inte verkar ansvarsfullt.  

6.1.1 Lagstiftnings och ramverks bidragande till legitimitet 
Företag som uppfyller villkoren i årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap, 10§ ska upprätta en 

hållbarhetsrapport. Till upprättandet identifieras relevanta områden och indikationer som ska 

redovisas och godkännas av en oberoende revisor. Lagstiftning kring hållbarhetsrapportering 

medför en pålitlig dokumentation till intressenter och kan förstärka rapportens legitimitet. En 

legitim rapport ska enligt teorier följa explicita villkor i form av lagkrav och ramverk.  
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Genom att följa ramverk vid upprättande av en hållbarhetsrapport förstärks företags legitimitet 

gentemot intressenter. GRI är ett dominerande ramverk inom området som ger vägledning och 

struktur. Företag som tillämpar GRI:s riktlinjer förstärker hållbarhetsrapportens legitimitet. GRI:s 

fokus är bland annat att företag ska utforma en väsentlighetsanalys. Företag kan därav identifiera 

risker och möjligheter som de har störst påverkan på samt kategorisera sin direkta och indirekta 

påverkan på samhället. Intressenters förtroende till företaget kan öka ifall de använder och följer 

ramverk vid upprättandet av en hållbarhetsrapport. Det finns krav på vad som ska inkluderas 

beroende på vilket ramverk företag tillämpar.  

 

Offentliggörande av information kan öka legitimiteten och undanhållande av information kan 

försämra legitimiteten. Om företag inte inkluderar relevant information i sina hållbarhetsrapporter 

med avsikt att undangömma och det offentliggörs från andra källor kommer det försämra 

företagets legitimitet. När intressenters förtroende försvagas, riskerar företaget vid publicering av 

en positiv nyhet att inte återfå förtroendet. Aktieägarna kan uttrycka att undanhålla negativa 

nyheter i syfte att skydda företaget. Begreppet nyheter kan avse information och även aktiviteter 

utfört av företaget. Intressentteorin anger att företag ska besvara intressenters förväntningar även 

om de går emot aktieägarens riktlinjer.   

6.1.2 Revisorsinspektionens och EY:s bidragande information till legitimitet 
Revisorsinspektionen är en myndighet som tillförsäkrar att god revisionssed och revisorssed följs. 

Kvalificerade revisorer ansvarar för samhället och näringslivets behov genom att tillföra en 

trovärdig rapport. Revisorns bestyrkande av information bidrar till att intressenter förlitar sig på 

rapporten, vilket ökar företagets legitimitet. Den auktoriserade revisorn som godkänner företagets 

hållbarhetsrapport är oberoende vilket medför en ökad legitimitet till rapporten. Åtgärder inom 

revision och förbättring av revisionskvaliteten bidrar till att revisorer håller sig uppdaterade. 

Revisorns uppföljning och uppdatering kring förändringar bidrar till en trovärdig rapport.  

 

Ett stort företag har oftast bredare kommunikation och olika stödfunktioner. Mot denna bakgrund 

är det viktigt att de publicerar positiva nyheter och tar ansvar för negativa nyheter genom åtgärder. 

Större företag ska klargöra sin utveckling inom hållbarhet och inte endast ange aspekter av 

förbättringar. En bred intressentgrupp innebär större förväntningar eftersom klientens intressenter 
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även är företagets. Spindelnätsliknande intressentmodellen belyser förhållandet mellan 

intressenter och vikten av att företag ska ta hänsyn till relationerna. Företag kan uppleva 

svårigheter med koordinationen av förväntningar vid en bredare intressentgrupp. Koordinationen 

kan leda till att intressenter förlorar förtroende för företaget vilket kan försämra deras legitimitet. 

För en mindre påverkan på legitimiteten ska företaget kommunicera sitt beslutsfattande. 

 

Vid upprättande av en hållbarhetsrapport analyseras företag och deras behov genom en 

väsentlighetsanalys. Vid en väsentlighetsanalys undersöks bland annat företagets direkta och 

indirekta påverkan på hållbarhet. Intressenters förtroende och företagets legitimitet kan öka när 

företag inkluderar relevanta mål i sin verksamhet och hållbarhetsrapport. Däremot om företag 

inkluderar irrelevanta mål kan de uppfattas som grandiosa vilket kommer försämra rapportens 

legitimitet.  

 

EU Sustainable Finance Action Plan har avstamp i de 17 globala målen. Företag som förbereder 

sin verksamhets kapitalströmmar, investeringar och krediter i förväg enligt planen betraktas som 

ansvarstagande. Finansiella verksamheter som tidigare inte satt fokus på globala mål kommer 

indirekt inkludera de i sin verksamhet när planen anträder. Företagets ansvarstagande till 

omställningen kommer öka intressenters förtroende eftersom de minskar risktagandet. 

Organisationer som vidare inkluderar liknande principer i sin verksamhet beviljas likgiltig 

förbättring av legitimiteten. Finansiella företag ska i samband med investeringsrådgivning 

informera klienten om hållbarhetsrelaterade risker och påverkan. Vidare indikerar det att 

finansiella företag får större indirekt påverkan på hållbarhet genom rådgivning som påverkar 

klientens arbete med dess intressenter.  

6.1.3 FN:s globala målens bidragande till legitimitet 
De 17 globala målen är grundläggande för att verkliggöra syftet med Agenda 2030. De 17 globala 

målen tillsammans med delmål inkluderar åtgärder mot flera hot. Företag tar samhällsansvar när 

de arbetar med de globala målen och fullföljer intressenters förväntningar. En utförlig beskrivning 

av relevanta mål i hållbarhetsrapporten betraktas som en positiv nyhet enligt valda teorier och ökar 

företagets möjlighet till ett legitimt tillstånd. Till följd av en negativ nyhet kan intressenters 

förtroende och företagets tillstånd försämras. Det innebär att om ett företag har en negativ påverkan 
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på områden som berör de globala målen men upprättar åtgärder och beskrivningar kan det betraktas 

som en positiv nyhet. Mot denna bakgrund ska företag sträva mot ansvarstagande och förmedla 

information till intressenter.  

 

Organisationers påverkan på hållbarhet kan vara direkt och indirekt. En direkt påverkan på 

hållbarhet är kontrollerad och enklare att åtgärda. När företag offentliggör åtgärder om sin direkta 

påverkan förstärks företagets legitimitet. En indirekt påverkan är komplicerad och svår att 

utvärdera. Finansiella företag har i allmänhet en större indirekt påverkan, till exempel genom 

kreditgivning till ett företag med en stor direkt påverkan på hållbarhet. När finansiella företag 

upprättar hållbarhetsrapporter kan de uppleva svårigheter med att redovisa data om sin indirekta 

påverkan. Redovisningen av data ska ske utförligt för att inte försämra företagets legitimitet. 

Företag kan inkludera de relevanta globala målen i sin hållbarhetsrapport. De mål som företag har 

en direkt påverkan på är lättare att rapportera grundligt medans den indirekta påverkan på målen 

är svårare att redogöra.  

6.2 Tillämpning av Carrolls CSR pyramid 

Hållbarhetsrapporter visar företagens ansvarstagande och arbete inom CSR. Begreppet framhäver 

företagens frivilliga ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar i samhället. För företag med en 

indirekt påverkan på hållbarhet är ansvarstagande komplicerat inom miljö men enklare inom 

ekonomiska och sociala områden. När företag offentliggör hållbarhetsrapporten får intressenter 

möjligheten att fördjupa sig inom företagets ansvarstagande. Företag som har kännedom om 

branscher, intressenter och samhällets förväntningar kommer ta hänsyn till globala mål och 

principer. På grund av det är reflekterar inkludering av de 17 globala målen ansvarstagande i 

samhället. Globaliseringen har medfört fler intressenter och större ansvar för företag. 

 

Socionomen Carroll presenterade en definition av CSR i form av en pyramid indelad i fyra nivåer 

av ansvarstagande. Nivåerna är uppdelade i en hierarkisk relation och består av ekonomiskt, 

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Företag ska ta ansvar i de underliggande nivåerna för att 

åstadkomma ansvarstagande i de högre nivåerna. Samhället ställer krav på att företag tar 

ekonomiskt och juridiskt ansvar. De förväntar även att företag tar etiskt ansvar och önskar att de 
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uppnår det filantropiska ansvaret. Företags ansvarstagande i nivåerna förstärker 

hållbarhetsrapportens legitimitet.  

 

Ekonomiskt ansvar innebär att företag ska tillfredsställa samhällets efterfrågan genom att erbjuda 

produkter till rättvisa priser. Samhället ställer krav på att företag ska vara lönsamma och skickliga 

på att maximera sin vinst oberoende av företagsstorlek. Företagets årsredovisning presenterar 

resultat och ekonomisk utveckling. Genom att undersöka årsredovisningar från de senaste åren kan 

samhället få en uppfattning om organisationens framtid. Ekonomiskt ansvar bidrar till att belöna 

aktieägare och eftersträva företagstillväxt. Ett lönsamt och aktivt företag behåller sin position på 

marknaden vilket lockar intressenter.  

 

Företag kan visa ekonomiskt ansvarstagande på olika sätt. Ett sätt är att inkludera ekonomiska 

områden i hållbarhetsrapporter. Ekonomiska områden kan vara att företag rapporterar om 

innovationer som har lett till företagstillväxt och även bidragit till hållbarhet. Större företag 

behöver vara aktuella på respektive marknad och vara innovativa vilket lockar intressenter. 

Innovationer med en positiv inverkan på hållbarhet bidrar direkt till ansvarstagande. Företag kan 

inleda globala partnerskap i syfte att utvecklas och maximera sin vinst för att bidra till ekonomiskt 

ansvar. Genom att inkludera relevanta ekonomiska områden i hållbarhetsrapporten visar företag 

att de tar hänsyn till samhället och därav tar ansvar. Företags legitimitet förstärks när 

ansvarstagande prioriteras inom relevant område.  

 

Företag ska verka lagligt och ansvarsfullt, vilket innebär att de ska följa relevanta lagar under sitt 

strävande efter finansiell vinst. Finansiella företag är stora aktörer i samhället och ska definieras 

som ansvarstagande företag vilka uppfyller väsentliga juridiska skyldigheter. Produkter som 

finansiella företag erbjuder ska uppfylla minimikraven. Det finns lagstiftning som berör företags 

ansvarstagande, där inkluderas bland annat upprättande av en hållbarhetsrapport. Enligt 

lagstiftning ska stora företag som uppfyller villkoren i 6 kap, 10§ ÅRL (1995:1554) upprätta en 

hållbarhetsrapport. Vidare finns det lagstiftning kring vad en hållbarhetsrapport ska innehålla. 

 

Företag ska vara medvetna och anpassa verksamheten efter nya lagar som de berörs av. EU:s 

medlemsländer är bindande till att följa förordningar, direktiv och beslut. Inom finanssektorn pågår 
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utvecklingen EU Sustainable Finance Action Plan och kommer resultera i nya lagar som finansiella 

företag ska följa. Till följd av planen kommer finansiella företag lägga större fokus på 

hållbarhetsområden och det kommer bidra till en givande hållbarhetsrapport. En legitim rapport 

ska vara regelbaserad och genom att inkludera lagstiftning upprättar företag en ansvarsfull 

hållbarhetsrapport. 

 

Företag tar etiskt ansvar när de följer sociala regler som upprättas i ett samhälle. Det förväntas att 

en stor aktör vid bedrivandet av verksamheten arbetar etiskt och objektivt utanför rättsregler. 

Företag ska ta hänsyn till samhället och minimera risker som tillkommer genom verksamheten. 

Konsideration till samhället innebär att företag ska inkludera hållbarhet i sin verksamhet. Mot 

denna bakgrund innebär det att företag som inkluderar hållbarhet i sin verksamhet tar etiskt ansvar. 

Det etiska ansvaret kommer reflekteras hos företag som upprättar hållbarhetsrapporter vilket 

kommer förstärka deras legitimitet. 

 

Den aktuella lagstiftningen inom hållbarhetsrapportering inkluderar inte vägledning om struktur 

och omfattning på rapportinnehållet. Det finns olika ramverk och riktlinjer som företag kan följa 

och av ramverken är GRI:s riktlinjer dominerande. Vid upprättande av en hållbarhetsrapport följs 

ramverk där struktur och rapportinnehåll anpassas efter riktlinjer. Till följd av detta förstärks 

trovärdigheten och rapportens legitimitet. Samhällen förväntar en utförlig hållbarhetsrapport där 

företag betonar sitt etiska ansvarstagande. 

 

Samhället förväntar sig att finansiella företag bedriver sin verksamhet med etiskt ansvarstagande 

enligt normer, standarder, värderingar och principer. Ur ett etiskt perspektiv ska finansiella företag 

vara medvetna om att investering och kreditgivning har en indirekt påverkan på hållbarhet. Det 

innebär att finansiella företag ska prioritera att agera etiskt och miljövänligt istället för att fokusera 

på att maximera vinsten. Ansvarsfulla finansiella produkter ska på lång sikt ge en positiv verkan 

på samhället. Finansiella företags indirekta påverkan på hållbarhet försvårar redovisningen av det 

etiska ansvaret i hållbarhetsrapporten. 

 

Filantropiskt ansvar innebär det frivilliga ansvarstagandet som organisationer kan engagera sig i 

för att medföra en positiv verkan på samhället. Samhällen eftertraktar att företag engagerar sig i 
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områden som de globala målen berör och redovisar det i sina hållbarhetsrapporter. Inkludering av 

FN:s globala mål är inte obligatorisk. Om företag inkluderar de 17 globala målen reflekterar det 

filantropiskt ansvarstagande eftersom samhället eftertraktar att företag upplyser och bidrar till 

dem. 

6.3 Analys av bankers hållbarhetsrapporter 
Valda banker uppfyller villkoren i årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap, 10 § och måste därmed 

upprätta hållbarhetsrapporter. Vidare anger årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap, 12 § att 

rapporten ska ge en förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser. 

Bankernas hållbarhetsrapporter har tagit hänsyn till lagkraven och inkluderat information som gett 

en överskådlig bild av verksamheten. Rapporterna ger förståelse om bankernas verksamheter men 

även deras hållbarhetspåverkan. Samtliga banker har inkluderat bakgrundsinformation, sin 

hållbarhetsutveckling samt förklaring av verksamhetens negativa påverkan på hållbarhet och 

resultat genom åtgärder.  

 

Valda banker har uppmärksammat områden inom miljö och hållbar finansiering i sina 

hållbarhetsrapporter. De har satt fokus på information som enligt valda teorier hade klassats som 

positiva nyheter. Exempel på positiva nyheter inom bankernas hållbarhetsrapporter är erbjudande 

om kreditgivning och rådgivning av gröna företagslån och obligationer. Bankerna inkluderar dock 

även konsekvenser av verksamheten. Ett exempel är Nordea som år 2019 hade en stor negativ 

klimatpåverkan genom kreditgivning till energikrävande och koldioxidintensiva branscher. Denna 

verksamhetsbild förklarades dock i samband med åtgärden. Genom avtalskrav som kontroll av 

klienters leverantörer, undersökning av parametrar och förklaring om riskhantering förbättrades 

deras hållbarhetspåverkan.  

 

Ett företag ska redovisa konsekvenser av verksamheten i hållbarhetsrapporter. Om dessa 

konsekvenser redovisas separat utan åtgärder kommer de betraktas som negativa nyheter enligt 

valda teorier. Om företag däremot redovisar konsekvenserna i samband med åtgärder som 

kompenserar det negativa kommer helheten anses som en positiv nyhet. Nordeas offentliggörande 

av verksamhetens konsekvenser anses som en positiv nyhet i samband med deras åtgärder eftersom 

de tar ansvar av verksamhetens påverkan. Enligt valda teorier kommer offentliggörande av positiva 
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nyheter att öka intressenters förtroende och leda till långvariga relationer. När detta sker förbättras 

företagens legitimitet och framtida intäkter.  

 

De 17 globala målen inkluderar åtgärder inom olika hållbarhetsområden. Intressenter till företag, 

förväntar sig att företag, inklusive företag med en indirekt påverkan på hållbarhet, tar sitt ansvar i 

samhället genom sin bidragande till de globala målen. Samtliga banker har i sina 

hållbarhetsrapporter inkluderat information om de områden som de globala målen berör. De har 

en direkt eller indirekt påverkan inom områdena och på motsvarande sätt bidragande åtgärder. När 

bankerna arbetar med de globala målen som fullföljer intressenters förväntningar och offentliggör 

denna information till allmänheten redovisar de sitt ansvarstagande. 

 

Offentliggörandet av relevant information reflekterar ansvarstagande enligt valda teorier. 

Hållbarhetsrapporter är offentliga dokument utges till intressenter och innehåller relevant 

information. Valda bankerna inkluderat information som belyser de miljömässiga och sociala 

effekter som verksamheten har på omgivningen därmed reflekterar ansvarstagande. Utförliga 

beskrivningar till effektiva åtgärder i hållbarhetsrapporter ökar bankernas möjligheter till ett 

legitimt tillstånd. En indirekt påverkan är svår att mäta på grund av att olika parametrar är 

involverade. Genom att uppskatta och förklara denna mätning djupgående och erbjudit likvärdiga 

åtgärder till problemet kommer banker enligt valda teorier överlämna pålitlig information. Denna 

pålitliga information som offentliggjorts till samhället kan bidra till bankens legitimitet och på lång 

sikt generera goda resultat för verksamheten. 

6.3.1 Analys av Nordeas hållbarhetsrapport 
Nordea upprättar en årlig hållbarhetsrapport enligt lagkrav. Revisionsföretag och respektive klient 

utför en väsentlighetsanalys där de identifierar företagets behov innan upprättandet av en 

hållbarhetsrapport. Nordea har upprättat en väsentlighetsanalys där de identifierat risker och 

möjligheter. Vid utförandet av en väsentlighetsanalys är det viktigt att ta hänsyn till intressenter 

och inviga en dialog där förväntningar framkommer. Revisionsföretaget EY diskuterar att 

organisationer kan välja mellan att upprätta kommunikativa hållbarhetsrapporter eller simpla som 

endast uppfyller lagkraven. Nordea är en av de största bankerna i Norden och har använt sin 

hållbarhetsrapport som en kommunikativ produkt. Banken har identifierat områden som de har 
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störst påverkan på och beskrivit de aktiviteter som de utfört för att minska effekten. De 

grundläggande beskrivningarna indikerar att deras hållbarhetsrapport är en kommunikativ produkt 

där Nordea satt fokus på konsekvenser av sin verksamhet.  

Nordea samarbetar med organisationer som UNEP och RERE för att stimulera förväntningar och 

stötta andra finansiella institutioner. Bankens deltagande i engagemang skapar värde för alla 

involverade företag och har positiva effekter på samhället. Samarbeten är en effektiv metod 

eftersom det sker en kunskapsöverföring mellan inblandade partner. Denna kunskapsöverföring 

ger en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor och innebär att företagen sprider sin kunskap till 

andra involverade företag. Det ger även Nordea en möjlighet att fördjupa sig inom andra risker 

samt möjligheter i syfte att åtgärda problemen som har en negativ hållbarhetspåverkan. 

6.3.2 Analys av Länsförsäkringar AB:s hållbarhetsrapport 
Länsförsäkringar AB har genomfört en väsentlighetsanalys vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporten. Genom att genomföra en väsentlighetsanalys identifierar företaget områden 

som de har en stor påverkan på och därav ska prioritera. Vid väsentlighetsanalyser har företaget 

dialoger med sina intressenter. Det visar att företaget lägger stort fokus på intressenter och vad de 

förväntar sig av företaget. Området som företaget anser vara sin största prioritet är 

klimatförändringar eftersom det avgör deras största indirekta påverkan.  

 

Lag om hållbarhetsrapportering anger inte utförliga beskrivningar om vad en hållbarhetsrapport 

ska innehålla. Revisorinspektionen och revisorerna granskar inte en hållbarhetsrapport kvalitativt. 

Det innebär att företag kan inkludera vad de anser är relevant och följa ramverk som passar sin 

verksamhet. Länsförsäkringar AB har valt att fördela hållbarhetsfrågorna i åtta delar, vidare har de 

kategoriserat delarna i tre fokusområden. Genom kategoriseringen skapar organisationen en effekt 

av att de har lagt ner tid samtidigt som de gör det enkelt för läsaren att urskilja organisationens 

fokus.  

 

Länsförsäkringar AB inkluderar de 17 globala målen i sin hållbarhetsrapport. Organisationen har 

identifierat mål som de har en indirekt och direkt påverkan på. Vidare med hjälp av en 

väsentlighetsanalys har de valt att fokusera på mål som de har störst påverkan på. Företaget har 

skapat en egen figur där de har tydliggjort de 17 globala målen som de har en påverkan på.  
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Hållbarhetsrapporten har stort fokus på FNs globala mål. Det visar att banken tar hänsyn till 

globala engagemang gällande hållbarhetsrisker och har integrerat de i verksamheten. FNs globala 

mål är inte obligatoriska att inkludera i hållbarhetsrapporten men kan användas som vägledning 

vilket är vad Länsförsäkringar AB har gjort.  

6.3.3 Analys av Danske Banks hållbarhetsrapport 

Hållbarhetsrapporter ska innehålla information om verksamhetens påverkan på hållbarhet. 

Behovet existerar på grund av att rapporterna används som informationsbärare och 

beslutsunderlag. Enligt Revisorinspektionen kommer revisorer i framtiden granska icke-

finansiella rapporter. Behovet av granskning existerar eftersom framtiden kräver öppen 

kommunikation och transparens i rapporter. Enligt Revisorsinspektionen kommer framtiden 

innebära fler riktlinjer samt lagkrav. Banken har inkluderat förberedande arbetsprocesser inför 

framtida regelverk vilket visar att de har förståelse av behovet att förändras. Genom UNEP FI tar 

banken ansvar genom att förbereda verksamheten för förändringar. Banken anpassar verksamheten 

mot FN:s Sustainable Finance Action Plan genom grön finansiering.  

De globala målen har inte stort fokus i Danske banks hållbarhetsrapport men många av de 

strategier som banken använder för att åtgärda negativ hållbarhetspåverkan har sin avstamp i de 

globala målen.  Målen inkluderar olika områden som banken kan påverka både direkt men även 

indirekt. Det som är obligatoriskt att inkludera i en hållbarhetsrapport är enligt lagkrav de områden 

verksamheten påverkar. Dessa områden kan vara samma områden som de globala målen berör 

men hänvisning till FN:s mål är inte nödvändigt enligt EY. Danske bank arbetar med att integrera 

de globala målen i sin kärnverksamhet. Det innebär enligt EY att banker förbereder inför 

framtidens lagkrav och intressenters förväntningar genom att integrera åtgärder inom områden 

som det förväntas ta ansvar inom.  

6.4 Sammanfattning av analys 

Legitimitetsteorin, intressentteorin och Carrolls CSR pyramid har tillämpats i analysen av empirin 

för att komma fram till en slutsats gällande frågeställningen. När företag inkluderar positiva 

nyheter, följer lagkrav och tar ansvar över sin negativa påverkan i hållbarhetsrapporter kan de 
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skapa förtroende gentemot intressenter. Förtroendet gentemot intressenter kan förstärka företagets 

legitimitet och kommer på lång sikt generera till goda resultat för verksamheten. En 

hållbarhetsrapport kan reflektera bland annat att företaget tar samhällsansvar och arbetar med CSR 

i sin verksamhet. Det ekonomiska ansvaret menar att banker ska tillfredsställa samhällets 

efterfrågan genom att erbjuda produkter till rättvisa priser. Med lagligt ansvar avses att bankerna 

ska följa den lagstiftning som berör dem. Med etiskt ansvar avses att bankerna ska följa de sociala 

regler som upprättas i samhället och som de förväntas att följa. Filantropiskt ansvar innebär det 

frivilliga ansvaret som bankerna kan genomföra av fri vilja. Bankerna har fokuserat på miljö och 

hållbar finansiering. Dem har även tagit hänsyn till positiva och negativa nyheter enligt intressent- 

och legitimitetsteorin.  
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 7. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen och studiens frågeställning besvaras. 

Slutsatsen dras med stöd av den insamlade empirin sammankopplad till studiens teorier och 

institutionalia. Därefter framförs en kritisk diskussion. Kapitlet avslutas med två förslag till fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Slutsats  
Studiens frågeställning är “hur redovisar en organisation med en indirekt påverkan på hållbarhet 

sitt ansvarstagande i hållbarhetsrapporter?”. Organisationer som har en indirekt påverkan på 

hållbarhet prioriterar och fokuserar på specifika aspekter i sina rapporter. Studiens förberedande 

undersökning visade att organisationer som uppfyller villkoren i lagkrav måste upprätthålla en 

hållbarhetsrapport. Revisorsinspektionen och revisorer granskar inte hållbarhetsrapporter 

kvalitativt vilket innebär att organisationer fokuserar på områden som de anser relevanta. GRI är 

ett ramverk som kan användas till upprättande av en hållbarhetsrapport. Med hjälp av en 

väsentlighetsanalys identifieras områden som företag har en påverkan på och kan kategorisera dem 

efter relevans där väsentliga kategorier får mer fokus i hållbarhetsrapporter. Valda banker 

inkluderar områden som de globala målen berör och samtliga banker har nämnt specifika globala 

mål i sina hållbarhetsrapporter. De teoretiska ramverken har bidragit till förståelse av begreppet 

ansvarstagande och företagens strävan efter att betraktas som legitima av sina intressenter. 

Hållbarhetsrapporter ska ge en förståelse av företagets utveckling, ställning samt resultat och 

konsekvenser av verksamheten. Studiens slutsats är att valda organisationer redovisar sitt 

ansvarstagande genom att inkludera lagstiftningens bestämmelser, åtgärder inom aktuella 

konsekvenser av verksamheten och förberedande insatser för att undvika framtida negativ 

påverkan. 
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7.2 Diskussion  
En begränsning som gjordes var att undersöka organisationer med en indirekt påverkan på 

hållbarhet. För att kunna säkerhetsställa generella problem för branschspecifika företag behövs ett 

större urval av företag att analysera. Studien hade sett annorlunda ut om organisationer med en 

huvudsaklig direkt påverkan på hållbarhet hade undersökts. Företag med en direkt påverkan på 

hållbarhet kan upprätta fler direkta åtgärder för sin påverkan eftersom de är mer kontrollerade. Ett 

exempel på en direkt åtgärd kan vara att välja den leverantören som har lägst koldioxidutsläpp. 

Studien visar att det finns olika sätt för företag att redovisa sin direkta och indirekta påverkan.  

 

Vidare gjordes en ytterligare begränsning genom att titta på tre stora banker i Sverige. Om fler 

banker med olika storlekar hade studerats hade studiens slutsats varit mer trovärdig. En omfattande 

studie med större urval hade kunnat ge generella slutsatser men i denna studie har bara tre 

organisationer undersökts och därför kan inte resultatet generaliseras. Bankernas 

hållbarhetsrapporter ser annorlunda ut eftersom de följer olika ramverk. Respektive bank har 

inkluderat anpassad information vilket försvårar jämförelsen mellan rapporter. 

 

En begränsning gjordes genom att titta på områden som berör FN:s globala mål i 

hållbarhetsrapporterna. Det kan kritiseras om de globala målen representerar begreppet hållbarhet 

tillräckligt bra eller om annan beskrivning borde valts. Författarna hade möjlighet att välja andra 

mål och principer som också hade passat in i studien som till exempel de sex principerna för 

ansvarsfull bankverksamhet. Om detta val hade gjorts skulle studien få en annan slutsats. De 

globala målen valdes på grund av sina inkluderande av breda områden och relevans. Ytterligare 

begränsning hade kunnat göras genom att analysera enstaka globala mål mellan 

hållbarhetsrapporter. För att avgöra hur relevanta mål hanteras i rapporter behövs de undersökas 

djupgående. Begreppen ansvarstagande och legitimitet valdes noggrant utifrån teorier. Om andra 

teorier valts hade betydelsen för begreppen varit annorlunda.  

 

En annan sak som är värd att poängtera är att dokumentstudierna på hållbarhetsrapporterna 

sammanfattades genom individuella val baserade på personliga åsikter kring relevans. 

Dokumentstudierna upplyste att innehållet i rapporterna för respektive bank såg likartade ut. Om 

dokumentstudierna hade replikerats hade empirin inte skiljt sig avsevärt men om det hade skett i 
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olika tidsperioder så hade empirin sett annorlunda ut eftersom hållbarhetsredovisning är ett aktuellt 

och utvecklande område. Därmed kan det konstateras att reliabiliteten för dokumentstudierna är 

hög. Intervjustudierna var beroende på respondenternas uppfattningar om frågorna och deras 

individuella kunskap inom området. Om en ny undersökning görs med andra respondenter så hade 

svaren på intervjufrågorna sett avvikande ut.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka organisationer som frivilligt upprättar 

hållbarhetsrapporter. Med frivilligt avses organisationer som inte inkluderas av lagkraven. Många 

organisationer väljer att frivilligt upprätta hållbarhetsrapporter med syfte att öka intressenters 

förtroende till företaget. Genom att upprätta en frivillig hållbarhetsrapport visar företag att de 

lägger fokus på ämnet och arbetar med det. Intressenter förväntar men främst eftertraktar att 

företag upprättar en hållbarhetsrapport. En studie om organisationer som frivilligt upprättar 

hållbarhetsrapporter ökar förståelsen för arbetet inom hållbarhet. Studien kan fokusera på faktorer 

som företag baserar val på vid upprättande av en hållbarhetsrapport. Exempel på annan studie är 

att jämföra hållbarhetsrapporter som är frivilligt upprättade med de som är lagstadgade.  

Ett annat förslag är att undersöka hur en hållbarhetsrapport kan bidra till att förstärka en 

organisations varumärke. Organisationer kan skriva sina hållbarhetsrapporter på ett specifikt sätt 

med avsikt att förstärka varumärket. Genom att inkludera hållbarhetsarbete samt positivt laddade 

ord och beskrivningar i hållbarhetsrapporten kan organisationer skapa en positiv uppfattning om 

företaget bland intressenter. En positiv uppfattning bidrar indirekt till förstärkning av 

organisationens varumärke. Organisationer kan genom varumärkesstrategier och marknadsföring 

försöka förmedla en viss image för varumärket. 
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9. Bilaga 

Bilaga 1: Intervjufrågor till Revisorsinspektionen 

- Vad är er roll inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning? 

- Tittar ni på hållbarhetsrapporter som revisorer har granskat? 

- Undersöker ni informationen som ges i en hållbarhetsrapport på ett kvalitativt sätt?  

- Hur ser framtiden ut för hållbarhetsrapportering? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Ernst & Young 
- Ni hjälper era klienter med att upprätta en hållbarhetsrapport, hur föregår det? 

- Vad fokuserar ni på när ni upprättar en hållbarhetsrapport tillsammans med er klient? 

- Ni skriver på er hemsida att ni hjälper era kunder att förstå och hantera effekterna av 

klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor, att identifiera möjligheter och att utveckla 

deras rapportering av icke-finansiell information. Vad menas med detta och hur går ni 

tillväga för att göra det? 

- Ni skriver på er hemsida att “Genom EU-direktivet om icke-finansiell rapportering stärks 

kraven på företag att lyfta hållbarhetsarbetet till ledningsnivå”. Hur mycket fokus lägger ni 

på EU-direktivets krav? 

- Hur stor roll har GRI standarder vid upprättande av en hållbarhetsrapport? 

- Hur stor roll har FN:s 17 globala mål  vid upprättande av en hållbarhetsrapport? 

- Arbetar ni med en organisation som har en indirekt påverkan på hållbarhet, ifall ja hur 

skiljer deras hållbarhetsrapport jämfört med en organisation som har direkt påverkan på 

hållbarhet? 

- Har ni någon bank som klient och hjälper ni de med att upprätta en hållbarhetsrapport? Hur 

går ni tillväga? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till banker 
- Hur arbetar ni med att de globala målen följs upp i företaget? 

- Vilka indikator mäter ni för att se hur det går? 

- Hur tänker ni när ni redovisar detta i er hållbarhetsrapport? 

- Vad gör ert företag för att bidra till globala målen? 

- Vilka små steg gör ni för att förverkliga målen till 2030? 

- Dessa åtgärder som görs mot problem o liknande i företaget, i vilken utsträckning tror ni 

att detta hjälper mot de problem som finns inom de Globala målen? 

- Vilka utmaningar som är kopplade till de globala målen jobbar ni mest med? Varför 

prioriterar ni just dessa? 

- Tycker ni att ni har brister i era insats angående FN:s hållbarhetsmål? Eller redovisning av 

dessa i er årsredovisning? Isåfall vilka mål och varför nämns inte dessa?  

- Pågår särskilda ansträngningar eller exempelvis lägger ni specifika ekonomiska resurser i 

syftet att uppnå till FN:s hållbarhetsmål? 

- På vilket sätt ökar ni kunskapsspridningen bland arbetare om vikten av att ta sitt globala 

ansvar under eftersträvade efter företagets egna mål? 

- Vad innebär FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet för er? 

- FN har 17 globala mål, hur arbetar ni till exempel med att minska fattigdomen och öka 

mänskliga rättigheter i världen?  

- Hur går det för er att finna en strategi mot att uppnå Parisavtalet inom både investerings 

och belåningsidan? Är/var denna strategi svår för er att finna? 

- Hur har ni valt att redovisa ert arbete och varför på detta vis? 

- Om ni skulle bedöma själva hur mycket ert hållbarhetsarbete reflekteras i er årsredovisning, 

får vi läsare en bra uppfattning av vad ni gör? Vad hade ni velat tillägga/ta bort? Varför har 

de valts bort? 


