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Abstrakt 

 

 

Begreppen hållbarhet och CSR, corporate social responsibility, ses båda som ett sätt för ett 

företag att ta socialt ansvar för samhället och samtidigt minimera risker för oväntade 

händelser. Bankernas roll i att bidra till en hållbar utveckling är betydande på grund av sin 

förmedlande roll i ekonomin. Bankerna har en stor inverkan på den ekonomiska utvecklingen 

i världen. Därför anses det viktigt vad som rapporteras i bankernas CSR och 

hållbarhetsrapporter för att få reda på vad som är betydande inom banksektorn.  

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Sveriges banksektor upplyser information 

kring begreppen CSR och hållbarhet. Granskning av banksektorns årsredovisningar och 

separata CSR- och hållbarhetsrapporter har därför gjorts för att undersöka hur hållbarhet 

framställs och hur kommunikation sker kring begreppen CSR och hållbarhet.   

 

Resultatet av studien visar att hållbarhet framställs och kommuniceras på ett likartat sätt i 

bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. Mycket av den frivilliga informationen som 

redovisas i rapporterna framhävs som väldigt positiv. Det uttrycks även att förtroende skapas 

genom att ha en relation till omgivningen och att relationen och förtroendet ska vara på lång 

sikt. Det är en del av kommunikationen som beskriver hur banker uttrycker begreppet hållbar 

verksamhet. 

 

Vi valde att analysera bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. Förslag på fortsatt forskning 

kan vara att vända studiens utgångspunkt från banken till läsarna för att undersöka ifall 

bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter uppfyller läsarnas krav och förväntningar. En 

jämförelse skulle kunna vara mellan vad bankerna anser är hållbarhet och vad läsarna anser är 

hållbarhet. Studien kan använda sig av en fokusgrupp som representerar läsarna som 

analyserar bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. 

 

 

 

Nyckelord: hållbarhet, ekonomisk rapportering, icke-finansiell rapportering, 

hållbarhetsredovisning, corporate social rapportering i finansinstitut, banker 

 



 
 

 

 

Abstract 
 

 

 

The concepts sustainability and CSR, Corporate Social Responsibility, is seen both as a way 

for a business to take social responsibility to society while minimizing the risks of unexpected 

events. Banks' role in contributing to sustainable development is significant because of its 

intermediary role in the economy. Banks have a major impact on economic development in 

the world. Therefore, it is considered important as reported in banks' CSR and sustainability 

reports to find out what is important in the banking sector. 

 

The purpose of this study is to investigate how the Swedish bank sector enlightens 

information on the concepts CSR and sustainability. Examination of the bank sector's 

financial statements and separate CSR and sustainability reports have been done to examine 

how sustainability is produced and how the communication is done about the concepts of 

CSR and sustainability. 

 

The results of the study show that sustainability is described and communicated in a similar 

way in the banks CSR and sustainability reports. Much of the optional information presented 

in the reports highlighted as very positive. It is also expressed that the trust created by having 

a relationship to the environment and to the relationship and the trust will be long term. It is a 

part of communication that describes how banks express the concept of sustainable business. 

 

We chose to analyze banks' CSR and sustainability reports. Suggestions for further research 

might be to turn the study starting from the bank to the readers to examine whether banks' 

CSR and sustainability reports satisfy readers' demands and expectations. A comparison 

might be between what banks consider is sustainability and what readers think is 

sustainability.  

 

 

 

Keywords: sustainability, financial reporting, non-financial reporting, sustainability 

reporting, corporate social reporting in financial institutions, banks 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrund, problematisering, frågeställning och syftesformulering. 

I slutet av detta kapitel presenteras även disposition av studien.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Idag sker det 17 763 ton växthusgasutsläpp runt om i världen (Statistiska centralbyrån, 2013). 

Den senaste tiden har det blivit allt mer fokus på vår omgivning både lokalt och på 

internationell nivå. Krav att företag ska ta större miljöansvar har ökat från samhällets sida 

men även socialt ansvar har blivit allt mer aktuellt (Tagesson, Blank, Broberg, & Collin, 

2009; Vucetich & Nelson, 2010). Företagen kan svara på dessa krav genom att upprätthålla en 

hållbarhetsredovisning som visar deras engagemang och ansvarstagande för hållbar 

utveckling (Deegan & Unerman, 2011; Stubbs, Higgings, & Milne, 2013). Begreppet hållbar 

utveckling tog kraft år 1987 när Förenta Nationerna (FN) utformade Brundtlandsrapporten 

med titeln: Our Common Future. Syftet med Brundtlandsrapporten är att upplysa omvärlden 

om begreppet hållbarhet. Ett citat hämtat från Brundtlandsrapporten sammanfattar rapportens 

syfte med innebörden av hållbar utveckling. ”Development that meets the needs of the present 

world without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

(World Commission on Environment and Development, s. 41). Baumgärtner och Quaas 

(2010) instämmer och menar att vi människor ansvarar för vår framtid och kommande 

generationers.   

 

Enligt Frostensson, Helin och Sandström (2012) är hållbarhetsredovisning en redovisning 

som fokuserar på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av ett företags verksamhet. 

Begreppen hållbarhet och CSR, corporate social responsibility, ses båda som ett sätt för 

företag att ta socialt ansvar för samhället och samtidigt minimera risker för oväntade 

händelser (Perrini, 2010). Jeucken (2004) beskriver hållbar utveckling som ”… that it is a 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (Jeucken, 2004, s.15). För att förstå vad CSR är, måste 

organisationen ha kunskap om vad som uppfattas som gott och ont i samhället (Lewis & 

Unerman, 1999). Enligt Perrini (2006) är CSR- och hållbarhetsrapportering ett sätt att 

kommunicera med omgivningen. Inom banksektorn är det frivilligt att upplysa om hållbarhet 
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och socialt ansvarstagande. Trots att det inte finns några regleringar syns det en ökad trend att 

hållbarhetsredovisa (Vucetich & Nelson, 2010; Joseph, 2012; Stubbs m.fl., 2013). Enligt 

Perrini (2010) börjar företag oftast med att upprätta en miljörapport för att sedan utveckla 

denna till en social- och miljöredovisning, som tillslut leder till en hållbarhetsredovisning. 

Enligt Frostensson m.fl. (2012) har många företag möjligheten att bestämma omfattningen 

och innehållet i rapporterna. Det är viktigt att det finns en balans mellan positiva och negativa 

aspekter i redovisningen. Företag bör upplysa både positiv och negativ information till läsarna 

för att ge en rättvis bild. En redovisning som bara framhäver ett företags positiva aspekter kan 

kallas för greenwashing. Företag försöker då framställa sig som mer hållbara än vad de 

egentligen är. Detta är en del av den kritik som idag riktas mot redovisningen av frivillig 

information och därför anser Frostensson m.fl. (2012) att redovisningen bör ses med viss 

skepsis.  

 

Gray (2010) nämner att det har gjorts ett flertal tidigare försök att hitta metoder för att mäta 

och redovisa hållbarhet. Global Reporting Initiative (GRI) är den ledande internationella 

organisation som tillhandahåller en ram för hur hållbarhetsinformation ska redovisas. GRI G4 

är ett ramverk som består av standarder och principer som ska vara tillförlitligt, trovärdigt 

samt enkelt att tillämpa. Syftet med detta ramverk är att ge en så tillförlitlig 

hållbarhetsredovisning som möjligt (GRI G4, 2013). Syftet med GRI är att underlätta 

intressenters jämförbarhet mellan olika företag och kan även användas av företagen själv som 

ett verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågor (Frostensson m.fl., 2012). GRI: s riktlinjer är 

en viktig drivkraft för att förbättra kvaliteten på sociala- och miljörapporter (García-Benau, 

Sierra-García, & Zorio, 2013). Att hållbarhetsredovisa har som tidigare nämnt allt mer blivit 

en trend för företag (Vucetich & Nelson, 2010; Joseph, 2012; Stubbs m.fl., 2013). Stubbs 

m.fl. (2013) menar att företag väljer att upprätta hållbarhetsredovisning för att överleva på 

långsikt. Enligt Bouma, Jeucken och Klinkers (2001) har banksektorn varit långsam med att 

integrera hållbarhet i sin verksamhet. En anledning till detta är att banksektorn ser sig som 

miljövänlig i jämförelse med andra branscher som industrier med utsläpp och andra 

föroreningar (Jeucken, 2004). Enligt Tomorrow (1993) visade banksektorn under 1990-talet 

att de inte alls var intresserade av hållbarhet, varken i sin egen eller kundernas miljösituation. 

Detta synsätt har dock förändrats. Ett faktum är att banksektorn de senaste åren lagt allt större 

vikt kring hållbarhet och socialt ansvarstagande (Douglas, Doris, & Johnson, 2004; Jeucken, 

2004). Hållbar utveckling är ett institutionellt engagemang där strävan är att vara en god 

samhällsmedborgare och detta kan också relateras till banksektorn (Weber, 2005; Mahoney, 
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Thorne, Cecil, & LaGore, 2013). Ett exempel på institutionellt engagemang inom banksektorn 

är UNEP som är en världsorganisation upprättad av FN:s miljöprogram. Syftet med UNEP är 

att främja hållbarheten. Inom den finansiella sektorn har hållbarhet allt mer blivit ett sätt att 

utveckla sin strategi och att kommunicera med omvärlden (Weber, 2005). UNEP FI1 har 

tillsammans med den finansiella sektorn skapat ett globalt partnerskap där banker i hela 

världen strävar efter gemensamma miljömål (UNEP FI, 2011). År 2011 publicerade UNEP FI 

rapporten Guide in Banking and Sustainability som är riktlinjer för att främja 

hållbarhetspraxis inom den globala finanssektorn. Banksektorns uppgift är att erbjuda 

investerare olika möjligheter att förvalta sina tillgångar samt ge låntagare möjlighet till ökad 

levnadsstandard. Därför är det viktigt att ha förtroende för banksektorn och det finansiella 

systemet (Svenska Bankföreningen, 2013).  

 

Mycket har förändrats sedan Friedman sa ”The main businessman goal is to increase its profit 

for their shareholders” (Moure 2011, s. 421). Företagens största fokus låg på att tillfredsställa 

sina aktieägare och den här synen var vanlig fram till 1980 talet. Mellan 1980 och 1990 talet 

skedde dock en förändring. Det konstaterades att det inte räckte att bara ta hänsyn till 

aktieägarna utan en bredare syn behövdes. Organisationers ansvar har över tiden gått från 

stort fokus på finansiell överlevnad genom att generera bra finansiellt resultat till investerarna, 

till idag där organisationer är mer villiga att ta hänsyn till alla intressenter (Gray, Owen, & 

Maunders, 1988). Däremot Frostensson m.fl. (2012) tar upp att utvecklingen av CSR och 

hållbarhet börjar leda till ett mer kommersiellt användande och företag kan då utnyttja CSR- 

och hållbarhetsrapportering för sitt eget vinnande.  Det är inte säkert att banksektorns 

ansvarstagande för hållbarhet ökar bara för att det börjar bli en trend att hållbarhetsredovisa.  

 

1.2 Problematisering 

 

Som tidigare framhävts i bakgrunden har banksektorn blivit allt mer engagerad att lämna ut 

frivillig information. Enligt Jeucken (2004) ser banker sig själva som relativt miljövänlig 

industri i jämförelse med andra. Bankernas roll i att bidra till en hållbar utveckling är 

betydande på grund av sin förmedlande roll i ekonomin. Bankerna har ett stor inverkan på den 

ekonomiska utvecklingen i världen. Detta gör banker till en intressant sektor att analysera 

                                                        
1United Nations Environment Programme Finance Initiative 
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kring CSR och hållbarhetsfrågor. Enligt Perrini (2006) kan företag upprätta olika typer av 

frivillig information i form av: sustainability report, HSE (health and saftey executive) report, 

CSR- report, social- and environmental report. I banksektorn syns en ökad trend att lämna ut 

separata rapporter som CSR- och hållbarhetsrapporter (Leszczynska , 2012). Rapporterna är 

ett sätt för banksektorn att kommunicera med omvärlden om strävan för hållbarhet. I vilken 

utsträckning ska banksektorn intrigera hållbarhet i sin affärsstrategi då kärnverksamhet är att 

förvalta våra pengar? Ett välkänt exempel är finanskrisen år 2008 där Lehman Brothers gick i 

konkurs och skapade en världskris. I Lehman Brothers Year in review från år 2007, (ett år 

innan krisen), tar de upp hur viktigt det är med barn, vård, kultur, arbetarnas involverande, 

och stöd till frivilliga organisationer (Lehman Brothers, 2007). CSR-rapportering uppkommer 

oftast vid ekonomiska kriser eftersom kriser har en stor påverkan på socialt ansvar (García-

Benau m.fl., 2013).  

 

Det är svårt för omgivningen att veta vilka företag som är goda och vilka som är onda när det 

gäller att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor (Mahoney m.fl., 2013). Som exemplet ovan visade 

Lehman Brothers inga svårigheter mot omgivningen utan verkade vara en god 

samhällsmedborgare, men i verkliga fallet fanns det stora bekymmer. Anledningen är att 

många människor associerar hållbarhet med en positiv inställning (Gray, 2010).  Det är känt i 

litteraturen att de flesta företag som intrigerar sin verksamhet kring hållbarhet har väldigt lite, 

om ens något med hållbarhet att göra (Gray, 2010). Hållbarhet är ett komplicerat begrepp med 

många olika definitioner och det anses vara enklare att beskriva vad hållbarhet inte är 

(Jeucken, 2004).    

Vid den finansiella redovisningen finns det tydliga regleringar över hur banker ska upprätta 

rapporteringen. I Sverige finns lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

(1995:1559), 1 kapitel 2 § ska banker redovisa enligt hänvisning till årsredovisningslagen 2 

kapitel 1 §. Årsredovisningen ska bestå av balansräkning, resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och för större företag krävs även en finansieringsanalys (Munck, 2013). 

När det gäller den icke finansiella redovisningen finns det inga särskilda bestämmelser, utan 

det är upp till bankerna att lämna ut information. Eftersom det inte finns ett standardiserat sätt 

att rapportera frivillig information kan därför innehållet och omfattningen variera. Detta 

skapar problem för läsarna att jämföra olika hållbarhetsredovisningar med varandra. 

Begreppen CSR och hållbarhet är svåra att definiera eftersom de har olika betydelse för olika 
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företag.   

Intressenterna har förändrat bankers ansvar över tiden genom att bli mer medvetna och ställa 

krav på hållbarhet och socialt ansvar. Det leder till att banker känner sig skyldiga till att bli 

mer öppna när det gäller frivillig information för att tillfredsställda sina intressenter (Bouma 

m.fl., 2001). Lamberton (2000) nämner att Broadhead är orolig över risken för olämplig 

användning av frivilliga rapporter som kan komma att påverka företagens intressenter. 

Broadhead menar att uppgifter som framställs med hjälp av olika riktlinjer och krav utifrån 

kan förfina informationen till intressenterna och på så sätt förvränga verkligenheten 

(Lamberton, 2000).         

Men vad innebär begreppet hållbarhet för banksektorn och hur är banker hållbara? Flera olika 

forskare har tidigare studerat mycket generellt kring hållbarhet och hur detta begrepp har 

utvecklats (Lewis & Unerman, 1999; Gray, 2006; Adams & McNicholas, 2007; Bonevac, 

2010; Vucetich & Nelson, 2010). Enligt Adams och McNicholas (2007) är 

hållbarhetsredovisning en process som de flesta organisationer upprättar. Företagsledning 

visar framsteg för hållbarhetsredovisning genom planering och beslutsfattande för ett hållbart 

samhälle. Dock har få studier gjorts över hur hållbarhet ser ut inom banksektorn. Weber 

(2005) studerade i vilken utsträckning europeiska banker kan intrigera hållbarhet i sin 

affärsverksamhet. Enligt Weber (2005) finns två anledningar till varför banker väljer att 

hållbarhetsredovisa. Den första är att banker vill sänka sina kostnader genom att minska 

användningen av energi, vatten och material vilket innebär att de har blivit mer miljövänliga. 

Den andra är att banker vill visa sina kunder att det lönar sig att värna om samhället och på så 

sätt uppnå legitimitet (Weber, 2005). Den finansiella sektorn har en viktig roll i samhället när 

det gäller utvecklingen av CSR- och hållbarhetsredovisning (Douglas m.fl., 2004). Det har 

gjorts för lite forskning inom detta område eftersom det finns en lucka mellan forskning och 

verklighet (Manetti & Toccafondi, 2014).  Därför är vidare forskning kring begreppen CSR 

och hållbarhet inom banksektor av intresse.       

    

1.3 Frågeställning 

 

Hur framställs och kommuniceras hållbarhet inom banksektorns CSR- och 

hållbarhetsrapporter? 
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1.4 Syftesformulering 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Sveriges banksektor upplyser information 

kring begreppen CSR och hållbarhet. Vi kommer att granska banksektorns årsredovisningar 

och separata CSR- och hållbarhetsrapporter för att undersöka hur hållbarhet framställs och hur 

kommunikation sker kring begreppen CSR och hållbarhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
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2. Vetenskaplig metod 
 

I detta kapitel beskrivs den forskningsfilosofi och det tillvägagångssätt som används i arbetet 

för att kunna uppnå studiens syfte. Kapitlet förklarar även valet av olika teorier som studien 

kommer att använda sig av. Avslutningsvis diskuteras den valda forskningsmetod som 

kommer att användas i studien.   

 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Sveriges banksektor upplyser frivillig 

information kring begreppen CSR och hållbarhet. Vi kommer att granska banksektorns 

årsredovisningar och separata CSR- och hållbarhetsrapporter för att undersöka hur hållbarhet 

framställs och hur kommunikation sker kring begreppen CSR och hållbarhet. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är hermeneutik ett synsätt för att kunna förstå tolkningen av texter och dess 

innebörd. Att tolka företagsmaterial menas med ett synsätt som kallas kritisk hermeneutiskt. I 

det kritiska hermeneutiska synsättet måste det finnas kunskap inom det forskningsområde 

som ska forskas kring för att kunna fullgöra en analys (Bryman & Bell, 2013). Den 

vetenskapliga ansatsen i denna studie kommer att vara av hermeneutisk grund. Vid 

granskning av CSR- och hållbarhetsrapporter kommer en innehållsanalys att tillämpas med tre 

olika delar. Således behövs en forskningsfilosofi som ger ett stort utrymme för olika 

tolkningar. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

 

Enligt Alvehus (2013) finns tre olika begrepp som beskriver hur teori och empiri kommer i 

kontakt med varandra och omformas till förklaringar som successivt kommer fram. Dessa är 

deduktion, induktion och abduktion. En deduktiv ansats innebär att forskaren har befintliga 

teoretiska föreställningar, även kallad hypoteser som sedan testas mot den insamlade empirin. 

På så sätt kan olika hypoteser förklaras och en slutsats kan dras. Vid en induktiv ansats har 

forskaren inga befintliga hypoteser utan undersöker ett område genom att samla in empirisk 

material som studeras. Slutsats tas fram genom att forskaren utgår ifrån det empiriska 

materialet som sedan formulerar olika teorier. Alvehus (2013) beskriver abduktion som en 

kombination av en deduktiv och induktiv ansats. Här sker en växling mellan empirin och 

teoretisk reflektion. Forskaren arbetar med en hypotes som testas mot det empiriska 
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materialet. Vid slutsatsen kan nya aspekter tillkomma som gör att den befintliga hypotesen 

omformuleras som återigen testas mot det empiriska materialet (Alvehus, 2013). För att ta 

reda på hur hållbarhet framställs inom banksektorn kommer därför det empiriska materialet i 

denna studie att vara årsredovisningar och separata CSR- och hållbarhetsrapporter. Vår studie 

kommer utgå ifrån bankernas årsredovisningar och separata CSR- och hållbarhetsrapporter, 

där vi kommer att växla mellan empiri och teori. Det innebär att studien kommer bygga på en 

abduktiv ansats. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

 

Det finns ett flertal övergripande teorier som förklarar generellt kring hållbarhetsredovisning, 

även om tidigare studier knappt anpassat dem till att studera bankernas upplysningar. Syftet är 

att beskriva och analysera hur Sveriges banksektor upplyser information kring begreppen 

CSR och hållbarhet och vi anser att det inte kan förklaras med endast en teori. Vi kommer 

därför att kombinera delar från olika teorier. I denna studie kommer koncept dras från 

följande teorier: legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori som bildar en uppfattning 

om hur och varför banker väljer att upplysa frivillig information. Signaleringsteori och 

greenwashingteori tar upp hur företag använder frivillig information som ett sätt att förfina 

företaget ut mot omgivningen. Dessa övergripande teorier kommet att vara ett bra underlag 

för att få svar på studiens syfte.  

 

2.4 Forskningsmetod 

 

Det tillvägagångssätt som forskaren väljer vid insamling av information, hur det analyseras, 

tolkas och presenteras kan benämnas som antingen kvantitativ eller kvalitativ (Bryman & 

Bell, 2013). Valen mellan dessa två metoder bestäms utifrån utformandet av 

undersökningsområdet och forskningens syfte (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 

2001). För att särskilja dessa två metoder beskrivs kvalitativ metod som mer inriktad på ord, 

och kvantitativ metod är mer inriktad på siffror som kan bearbetas på ett statistiskt sätt 

(Bryman & Bell, 2013; Christensen m.fl., 2001; Jacobsen, 2002). Vi har valt att utforska 

bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter och utgår därför från en kvalitativ forskningsmetod. 

Detta för att få en djupare förståelse för hur banksektorn förhåller sig till begreppen CSR och 

hållbarhet. Denna förståelse är svår att uppnå vid en kvantitativ forskningsmetod eftersom 

denna används för att förklara statistiska samband och kausalitet (Bryman & Bell, 2013). 
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Fördelarna med en kvalitativ metod är dess öppenhet, den riktiga förståelsen och flexibiliteten 

som forskningen tillåter. Nackdelar är att det är resurs- och tidskrävande att samla in 

informationen (Jacobsen, 2002). För att säkerställa att materialet som samlats in är av kvalité 

nämner Christensen m.fl. (2001), Jacobsen (2002), Bryman och Bell (2013) viktiga begrepp 

som reliabilitet och validitet. En djupare beskrivning av dessa begrepp presenteras i kapitel 

fyra om empirisk metod.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning kring CSR och hållbarhetsredovisning att 

presenteras. I detta kapitel presenteras även teorier som ligger till grund för analysen. 

Teorierna är legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori, signaleringsteori och 

greenwashingteori. Teorierna är väsentliga när analys av empirin utförs då förklaring med 

hjälp av teorierna kommer att göras.  

 

 

3.1 Introduktion 

 

Vi har valt att undersöka legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori, 

greenwashingteori och signaleringsteori som kan förklara hur banker väljer att rapportera 

kring hållbarhet som ett sätt att kommunicera med omgivningen. Genom teorierna ges en 

förståelse om varför bankerna väljer att kommunicera genom begreppen CSR och hållbarhet. 

Anledning till val av teorierna är att dessa intrigerar med varandra och ger en helhetssyn. 

Guthrie, Petty, Yongvanich, och Ricceri  (2004) menar att legitimitetsteorin och 

intressentteorin ofta används vid innehållsanalys. Adrem (1999) beskriver ett begrepp som 

disclosure som att en teori inte kan ge en fullständig förklaring. Därav valet av dessa teorier 

som vi anser kompletterar varandra. Nedan kommer en djupare förståelse av teorierna. 

 

3.2 Legitimitetsteorin 

 

Samhällets förväntningar har genomgått stora förändringar den senaste tiden och därför måste 

också företagen anpassa och förändra sig. Sociala förväntningar i form av att agera och 

medverka för människors rättigheter och miljön är något som förväntas av framgångsrika 

företag för att uppnå legitimitet. Samhället tillåter organisationer att fortsätta verksamheten i 

den utsträckning som de i allmänhet uppfyller förväntningar. Legitimitetsteorin menar att 

organisationer måste ta hänsyn till rättigheter för allmänheten. Underlåtenhet till att uppfylla 

sociala förväntningar kan leda till att påföljder inte accepteras av samhället. Legitimitetsteorin 

menar att rätten till tillgångar måste förtjänas av organisationer (Deegan & Unerman, 2011). 

Patten (2002) menar att företag med större utsläpp av gifter ger större miljöavslöjanden i sina 

årsredovisningar och därmed ökar hotet mot företagets legitimitet. Legitimitetsteorin menar 



15 
 

att företag med sämre miljöprestanda förväntas ge mer omfattande miljöupplysningar i sina 

finansiella rapporter (Cho & Patten, 2007). Legitimitetsteorin säger att företag strävar efter att 

vinna, behålla och stärka sin legitimitet genom att upplysa frivillig information (Ljungdahl, 

1999). Enligt Dao, Langella och Carbo (2011) har forskning visat att hållbarhetsfrågor är 

avgörande för ett företags långsiktiga överlevnad. Långsiktig lönsamhet uppnås bäst genom 

en kombination av sociala, miljömässiga och ekonomiska mål (Dao m.fl., 2011). Nyare 

studier visar att företag som väljer att arbeta med hållbarhet ökar sin legitimitet från samhället 

och även företagets marknadsvärde (Ljungdahl, 1999). För att uppnå legitimitet enligt 

Ljungdahl (1999) måste företag anpassa sig till regler och normer. DiMaggio och Powell 

(1983) menar att ett sätt kan vara att införa en viss organisationsstruktur eller arbetsrutin i 

företaget. Bankers legitimitet kan påverkas utifrån val av information som de väljer att 

redovisa. Dowling och Pfeffer (1975) menar att redovisning av information kan vara ett sätt 

för företag att genomföra strategier för att uppnå legitimitet. Företag kan genom 

kommunikation försöka att bli identifierade med symboler och värderingar som förknippas 

med legitimitet. Legitimitetsteorin och intressentteorin vävs oftast samman och kan förklara 

varför organisationer upplyser kring CSR och hållbarhet. Ljungdahl (1999) menar att företag 

som upplyser frivillig information oftast anser att det är viktigare att framställas som hållbar 

än att bry sig om vad som verkligen redovisas. 

 

3.3 Intressentteorin 

 

Jämfört med legitimitetsteori som tar hänsyn till samhällets förväntningar inriktar sig 

intressentsteori till specifika kategorier av medlemmar inom samhället, det vill säga 

intressenterna. För en djupare förståelse av teorin väljer Deegan och Unerman (2011) att 

definiera innebörden av begreppet intressenter genom att citera Freeman och Reed “Any 

identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s 

objectives or who is affected by the achievement of an organization’s objectives” (Deegan & 

Unerman, 2011 s. 350). Deegan och Unerman (2011) nämner att det finns två perspektiv att se 

intressenterna, etiskt- och företagsledningsperspektiv. Det etiska perspektivet, kallas även för 

det normativa, argumenterar för att alla intressenter ska betraktas som likvärdiga för 

organisationen och behandlas rättvist. Som tidigare nämnts skiftar intressenternas syn och 

åsikter vilket gör det svårt för företag att ta hänsyn till alla. I företagsperspektivet, kallas även 

för det positiva, väljer företag att främja de intressenter som har mest inflytande på 
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organisationen (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Adrem (1999) kan företag nå ut till fler 

intressenter genom att lämna ut information på engelska (se figur 3.3.1. nedan).  

 

 

Figur 1. Intressentteorin (baserad på Deegan & Unerman, 2011) 

Organisationer har ett moraliskt ansvar att skydda samt främja rättigheter och åsikter som bör 

tas med i organisationens ändamål (Donaldson & Preston, 1995). En bank är beroende 

framförallt av kunder men också av andra intressenter som aktieägare, anställda, leverantörer, 

samhället och myndigheter (Solvin, Sushka, & Polonchek, 1993). Det är inte företaget som 

bedriver verksamheten utan det är människorna i företaget som väljer hur verksamheten ska 

bedrivas. Idag engagerar sig allt fler människor för att bevara miljön och deras värderingar 

visar sig oftast i företaget (Verdugo, 2012). Detta kan kallas för ett hållbart beteende som 

syftar till att värna om miljön och sina medmänniskor. Enligt Verdugo (2012) bidrar detta till 

ett välbefinnande eftersom hållbara metoder betraktas som positiva beteenden. Om alla 

människor skulle uppmärksamma handlingar som är avsedda för att förhindra eller minska 

effekter av klimatförändringar skulle det bidra till en bättre trygghet för andra människor och 

till ett mer hållbart resultat (Dao m.fl., 2011;Verdugo, 2012). Forskning visar att hållbarhet 

inte kan uppnås genom enstaka företag utan hela leverantörskedjan måste tillsammans sträva 

efter samma mål. Företag söker sig till andra företag som har liknande inställning till 

hållbarhet (Dao m.fl., 2011). Vikten av att upprätthålla personlig kontakt med intressenter är 

betydelsefullt då de har skiftande syn över hur verksamheten ska bedrivas. Williams och 

Adams (2013) tar upp tre effektiva sätt för organisationer att kommunicera med intressenterna 

och dessa är: lyhördhet, inkluderad och väsentlighet. Lyhördhet innebär hur organisationen 

svarar på intressenternas frågor och förväntningar. Detta kan vara genom beslut som 

intressenternas varit med och fattat, eller åtgärder som intressenterna haft synpunkter kring 
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(Williams & Adams 2013). Ett sätt för banksektorn att förbättra relationen med kunder är att 

lyssna på deras synpunkter. Detta kan ske exempelvis genom enkätundersökningar som mäter 

kundnöjdheten. Anställda inom banksektorn kan också ge sina synpunkter genom att svara på 

frågor om arbetsmiljön och eventuellt ge förslag till förbättring (Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning, 2012; Länsförsäkringar årsredovisning, 2012). Det räcker inte att 

företag enbart lyssnar på intressenterna, utan Williams och Adams (2013) menar för att 

upprätthålla en god kontakt med intressenterna måste organisationen aktivt engagera sig och 

låta dem känna sig inkluderad i beslutsprocessen för verksamheten. Genom 

enkätundersökningar tar banker till sig av feedback och förväntningar ifrån intressenterna in i 

verksamheten (Rust & Zahorik, 1993).  Med väsentlighet innebär att banker lyfter fram vilka 

problem som har betydelse och är relevanta för både verksamheten och intressenter. För att 

sammanfatta från legitimitetsteorin och intressentteorin bör det finnas nyckelord som ska 

lyftas fram i bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. Dessa kan vara ansvar, intressenters 

förväntan, kundtillfredsställelse och arbetsmiljö.       

  

3.4 Institutionell teori 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) förklarar institutionell teori varför det finns en allt mer 

liknelse mellan olika organisationers struktur, kultur och output. Det gäller organisationer 

som främst verkar inom samma område. Det finns olika typer av påtryckningar mot en 

homogen struktur, beroende på vilken bransch företaget tillhör. Det gäller även inom 

banksektorn eftersom kärnverksamheten är att erbjuda inlåning och lämna krediter till kunder. 

Detta leder till att banksektorn är en bransch där verksamheterna liknar varandra. Dessa 

påtryckningar kommer bland annat från intressenter, ökad lagstiftning och konkurrens från 

andra företag (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) framhäver att 

förändring mot en mer homogen struktur inte nödvändigtvis innebär en ökad effektivitet. 

Genom att svara på samhällets förväntningar vill organisationer betraktas som legitima och 

därför anser Deegan och Unerman (2011) att institutionell teori bör ses som ett komplement 

till intressentteori och legitimitetsteori.        

     

Hur homogenitet har uppstått mellan organisationer kan förklaras med begreppet isomorfism. 

DiMaggio och Powell (1983) talar om tre typer av isomorfism: tvingande, imiterande och 
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normativ. Tvingande isomorfism är påtryckningar som företag utsätts för både formellt och 

informellt. Formella påtryckningar är lagar och normer som företag rättar sig efter för att 

betraktas som god samhällsmedborgare. Inom banksektorn finns ingen formell påtryckning 

avseende upplysning om frivillig information så som CSR- och hållbarhetsredovisning. 

Informell påtryckning är att människor, leverantörer, aktieägare har vissa förväntningar och 

krav på hur företag ska upprätthålla sin verksamhet (Wiese, Kellner, Lietke, Toporowski, & 

Zielke, 2012). Genom intressenternas uppmärksamhet kring hållbar utvecklig börjar allt fler 

banker bli hållbarhetsorienterade (Bouma m.fl., 2001). Imiterande isomorfism uppkommer 

när organisationer känner sig osäkra i sin miljö och väljer att anpassa sin struktur till andra 

framgångsrika organisationer. Anledning till imiteringen kan vara att organisationer försöker 

lösa problem genom att anpassa, kopiera eller förbättra struktur som finns hos andra 

organisationer (Deegan & Unerman, 2011). Oftast är det starka organisationer som får svaga 

att anpassa sig (Bonevac, 2010). På så sätt kan värdefulla resurser sparas samt öka 

effektiviteten och företag kan framstå som legitima. Normativ isomorfism innebär att 

organisationer blir allt mer lika varandra främst genom professionalisering (DiMaggio & 

Powell, 1983). Inom banksektorn syns normativ isomorfism då alla finansiella rådgivare 

innehar SwedSec-licens (SwedSec, 2014). Utifrån institutionell teori kan imiterande och 

normativa påtryckningar öka upplysning av frivillig information i svenska banker i form av 

att publicera CSR- och hållbarhetsrapporter.       

3.5 Signaliseringsteorin 

 

Kritik som tidigare uppmärksammades är reliabiliteten av CSR- och hållbarhetsrapporter 

(Frostensson m.fl., 2012; Mahoney m.fl., 2013). Det är svårt för läsarna att veta vilka företag 

som värnar om hållbarhet och vilka som använder rapporterna som ett ”skyltfönster” 

(Mahoney m.fl., 2013). De flesta företag utsätts idag för hård konkurrens och 

signaleringsteori är ett sätt att hantera konkurrensen genom att skapa en god och trovärdig 

bild av företaget. Detta kan leda till konkurrensfördelar som företagen strävar efter. 

Signaleringsteori beskriver beteendet mellan två partner när information utbytes. Ena partnern 

sänder information, och den andra partnern tar emot (Connelly, Certo, & Ireland, 2011). Inom 

banksektorn är redovisning för CSR och hållbarhet frivilligt. Det innebär att banker väljer 

själv hur och när informationen ska ges och läsarna väljer hur den ska tolkas. 

 



19 
 

 
 
Figur 2. Signaliseringsteorin (baserad på Connelly, Certo, & Ireland, 2011) 

 

Modellen visar att sändaren kan bestå av chefer, olika produktlanseringar eller allmän 

information om företaget som ännu inte finns tillgänglig för allmänheten. Sändaren måste då 

välja hur positiv och negativ information ska levereras. I signaleringsteori fokuserar företag 

främst på att kommunicera med positiv information för att förmedla företagets positiva 

egenskaper till allmänheten (Connelly m.fl., 2011). Mottagaren är exempelvis aktieägare, 

låntagare och konsumenter som vill ta del av information för sin egen vinning. Mottagarens 

reaktion om informationen är en slags feedback för företagen som är viktig att ta hänsyn till 

(Mahoney m.fl., 2013). Mahoney m.fl. (2013) tar upp en hypotes där goda företag som 

redovisar belönas av intressenterna medan onda företag som redovisar oetiskt kommer att 

straffas istället. Kirmani och Rao (2000) är inne på samma spår som Mahoney m.fl. (2013) 

men skiljer på företag av hög och låg kvalité istället. Företag av hög kvalité är mer 

motiverade att redovisa för hållbarhet medan företag av låg kvalité väljer att inte redovisa 

(Kirmani & Rao, 2000). Banker som frivilligt CSR- och hållbarhetsredovisar signalerar till 

samhället deras faktiska inställning till hållbarhet. Även om frivillig information medför höga 

kostnader kommer bankerna att frivilligt hållbarhetsredovisa när fördelarna överväger 

kostnaderna (Mahoney m.fl., 2013). Trots detta finns det en risk att banker upplyser frivillig 

information mer som en marknadsföringsstrategi än en verklig redogörelse.  
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3.6 Greenwashingteori 

 

Under de senaste åren har allmänheten blivit mer uppmärksam gentemot företag som väljer 

att skapa fördelar genom hållbar utveckling (Parguel, Benoıˆt-Moreau, Larceneux, 2011). Att 

vara grön har blivit synonym för att vara ett bra företag. Detta leder till att företag medvetet 

försöker undvika att upplysa om negativa aspekter i redovisningen (Vos, 2012). Laufer (2003) 

nämner att företag försöker avleda samhällets oro för bedrägerier genom att flytta fokus och 

uppmärksamhet bort från företaget och skapa förvirring eller kritisera andra lämpliga 

alternativ. Greenwashingteori omfattar både legitimitetsteori, intressentteori där fokus ligger 

på att företag vill förmedla ett intryck av legitimitet hos intressenterna. Det leder till att onda 

företag väljer att redovisa oetiskt, då intressenterna förknippar hållbarhet som ett tecken av en 

god samhällsmedborgare (Mahoney m.fl., 2013). Laufer (2003) nämner tre typer av 

bedrägerier inom greenwasing: förvirring, fronting, posturing. Förvirring skapas genom hur 

komplext ett företag är, decentraliserad styrning samt chefers passivitet leder till att företags 

ansvarsfördelning blir otydligt. Det skapas en förvirring om vem som har beslutsmakten och 

vem som har ansvaret. Fronting innebär att företag skapar egna titlar som exempelvis 

tillsynsansvariga, etisk kommitté och etiska tjänstemän. Med posturing vill företag intala 

viktiga intressenter och samhället något som de inte är, det vill säga en förklädnad om att 

företag är engagerade i hållbarhet (Laufer, 2003). Det är nästan intill omöjligt att utvärdera 

företags offentliga uttalande om hållbarhet mot företags verkliga ansträngningar, det vill säga 

CSR- och hållbarhetsredovisning. Laufer (2003) nämner Geer och Brunos uppmaning om att 

alla människor ska kritisk granska företags beteende ute i den verkliga världen.   

         

Företag använder CSR- och hållbarhetsredovisning som ett sätt att påverka och förbättra 

intressenternas uppfattningar om företagets inställning (Vos, 2012; Mahoney m.fl., 2013). 

Beers, Veldkamp, Hermans, van Apeldoorn, Vervoort, och Kok (2010) menar att bilder kan 

vara ett sätt att beskriva framtida hållbarhet. Banker kan utnyttja det i sina rapporter för att ge 

ett större intryck av att vara en god samhällsmedborgare. Beers m.fl. (2010) menar att bilder 

kan ha en övertygande inverkan på människor, både positivt och negativt. Ett exempel som 

ges i Beers m.fl. (2010) studie är att kärnkraftverk framställs som positivt genom bilder. Detta 

har en övertygande effekt på människor som då uppfattar kärnkraftverk som något positivt. I 

detta fall att kärnkraftverken är ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Bilder kan då 

framställas som något de egentligen inte är. Det innebär att stora grupper av människor som 
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delar ett samhällsperspektiv, eller en världssyn, kommer också att dela en sammanhängande 

uppsättning bilder. Det innebär att bilder kan hamna i fokus för starka debatter för att vinna 

lojalitet av ett stort antal människor. Människor kan också medvetet använda bilder för att 

sätta frågor i ett visst ljus. Människor konstruerar positiva bilder genom att övertala andra om 

deras synvinkel, och konstruerar negativa bilder genom att dölja andra synvinklar (Beers 

m.fl., 2010). Greenwashingteori kan tyda på att banker väljer att dra nytta av bilder i CSR- 

och hållbarhetsrapporter som ett sätt att distrahera eller förvirra läsaren från informationen 

som ges.     
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3.7 Översikt över de valda teorierna 

 

En sammanfattning av de valda teorierna visas nedan i tabellen. Det ges en koppling till hur 

teorierna kan integreras inom banksektorn.  

 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över teorierna 

 

Teori Sammanfattning 

 

Legitimitetsteori Relateras ofta till intressentteori då syftet är att ta hänsyn till 

intressenterna och omgivningen för att skapa legitimitet. Legitimitet 

krävs för att företaget ska överleva. 

 

Intressentteori Intressenter är individer som påverkar eller påverkas av ett företag. 

Genom att de bli mer engagerade i hållbarhet har deras krav och 

förväntningar förändras med tiden. Det är viktigt att ta hänsyn till 

intressenternas åsikter för att kommunicera på bästa sätt. 

 

Institutionell teori Företag blir idag allt mer lika varandra. Det kan förklaras genom att 

företag imiterar andra företags struktur. Det kan vara påtryckningar 

från samhället som driver företag till en mer homogen struktur eller 

att företag söker liknande egenskaper hos potentiellt anställda 

 

Signaleringsteori Förklarar hur företag väljer att uppfattas av omgivningen genom att 

kontrollera vad för typ av information som publiceras och när den 

publiceras. Teorin tar upp att bra företag är mer villiga att dela med 

sig av information medan mindre bra företag väljer att avstå 

 

Greenwashingteori Företag väljer att övervärdera deras verkliga presentation för att 

framstå som mer legitima. Teorin förklarar att mindre bra företag 

väljer att dra nytta av frivillig information mer som 

marknadsföringsstrategi för att framhäva sig själva som mer goda.  

 

 

Legitimitetsteorin och intressentteorin kan förklara varför banker väljer att redovisa frivillig 

information till samhället och specifika intressenter. Bankerna måste ta hänsyn till samhällets 

och intressenternas förväntningar för att framstå legitima. Institutionell teori kan förklara 

varför banker har en liknande redovisning av frivillig information. Signaliseringsteori 

tillsammans med greenwashingteori tyder på att banker kan styra vad för typ av information 

som publiceras. Bankerna kan använda sig av bilder i rapporterna för att förstärka läsarens 

intryck av positiva aspekter samt distrahera från de negativa.    
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4. Empirisk metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt för val av empirisk metod. Först beskriv 

tillvägagångssätt vid undersökning av litteraturen och därefter presenteras forskningsdesign 

för studien. Sedan kommer viktiga aspekter som måste tas hänsyn till under metoden att 

förklaras. Avslutningsvis förklaras studiens tillförlitlighet, trovärdighet och objektivitet.  

 

4.1 Litteraturundersökning 

För att besvara frågeställningen har insamling av litteratur hämtats från Högskolan 

Kristianstads databas. De sökord som används har främst varit engelska termer: 

Sustainability, Financial reporting, Non-financial reporting, Sustainability reporting, 

Corporate social reporting in financial institutions och Banks. För att få en bättre förståelse 

för de olika teorierna som beskrivits i forskningen har även information hämtas från olika 

läroböcker. Det finns tidigare forskning generellt kring hållbarhetsredovisning och detta har 

varit till stor hjälp för att få inspiration till textanalyserna. Insamlingen av informationen har 

hjälpt oss att få ett begrepp om vad hållbarhetsredovisning är och vad betydelsen är för olika 

forskare. Hållbarhetsredovisning är ett brett forskningsområde och det finns gott om 

information som går långt tillbaka i tiden. Dock har få forskningar gjorts på varför banker 

hållbarhetsredovisar och vad CSR och hållbarhet innebär för banksektorn (Douglas m.fl., 

2004; Alexius & Löwenberg, 2013; Raluca, 2013). Det finns ingen klar definition om vad 

hållbarhetsproblemet är för banker.  

 

Vi har valt att granska våra artiklar som vi har valt att ha med i kapitlet om teoretisk 

referensram.  Anledningen till detta är att visa studiens tillförlitlighet.  Vi har valt att inte 

granska samtliga artiklar utan de åtta mest refererade artiklarna i studien (se bilaga 1). Tabell 

2 på nästa sida är inspirerad av Hansen & Jonsson (2013) med ett tillägg av Journal och 

Journalens kvalité från: Academic Journal Quality Guide skriven av Harvey, Kelly och 

Morris (2010).   
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Tabell 2. Litteraturgranskning  

 

Referens Citeringar Validitet Teorins styrka Journal Kvalité 

X > 500 Väl validerad Dominerande X X 

X 200 ca 300 Något validerad Växande X X 

X < 100 Begränsat 

validerad 

Förslag till teori X X 

 

Tabell ovan beskriver författarnas verk utifrån hur många gånger de är citerade, hämtat från 

Google Scholar den 23 maj 2014. Syftet med litteraturgranskningen är att öka förståelsen 

kring forskningsämnet. En artikel bedöms efter dess validitet genom att räkna hur många 

gånger artikeln är citerad. Om en artikel har citerats mindre än 100 gånger anses den vara 

begränsat validerad och bedöms därför som ett förslag till teori. En artikel med citeringar 

mellan 200 och 300 gånger anses ha en viss validering och bedöms som en växande artikel i 

forskningsområdet. En artikel som citerats mer än 500 gånger har en god validering och 

bedöms som en dominant artikel i forskningsområdet. Academic Journal Quality Guide ger 

läsaren en bedömning av journalens kvalité på empiriska och teoretiska forskningsartiklar. 

Guiden är dock inte fullständig då den inte omfattar samtliga journaler. Journalens kvalité 

beräknas på klass 1, 2, 3, 4 och 4*. Ju högre klass journalen bedöms, desto mer dominant är 

artikeln inom forskningsområdet.  

 

4.2 Forskningsdesign 

 

Studien genomförs genom granskning av banksektorns årsredovisningar eller separata 

hållbarhets- och CSR rapporter. Innehållsanalys är en metod där avsikten är att ta reda på vad 

som lyfts fram i rapporterna samt dess betydelse. Detta görs genom att i förhand kategorisera 

innehållet i rapporterna för att sedan dra en slutsats (Bryman & Bell, 2013).  Vi anser att en 

innehållsanalys av rapporterna är passande för studien. I innehållsanalys talar man om 

manifest och latent innehåll. Manifest innehåll beskriver det som faktiskt sägs och uttrycks i 

texten och latent innehåll är hur forskaren uppfattar och tolkar texten i rapporterna 

(Graneheim & Lundman, 2004) Studien kommer utgå ifrån en undersökning av manifest 

innehåll. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det olika sätt att granska innehållet i en rapport. 

I den här studien kommer följande tre tekniker att användas: frekvensanalys, analys av tema 

och bildanalys.  



25 
 

Bryman och Bell (2013) nämner att räkna ord kan vara ett sätt analysera materialet vid en 

innehållsanalys. Vilka ord som valts att undersökas kan avslöja underliggande teman i 

rapporterna. I frekvensanalysen räknar vi hur ofta olika ord förekommer i rapporterna. För att 

öka reliabiliteten har vi som forskare valt att granska rapporterna separat. Detta för att jämföra 

resultatet och gå igenom de felaktigheter som uppstått. För att underlätta 

granskningsprocessen i frekvensanalysen har vi valt att skapa ett kodningsschema som visar 

vilka ord som ska räknas med i granskningen av rapporterna. Undersökning av frekvenserna 

sker genom PDF:s sökfunktion och vi har valt att inte begränsa orden utan ta med dess 

paradigm, det vill säga böjningsformer. Vi har även valt att utesluta rubriker i rapporterna 

som innefattar begrepp som används i undersökningen eftersom dessa kan ge ett snedvridet 

resultat. Detta för att få en helhetssyn över frekvens av ord som förekommer i CSR- och 

hållbarhetsrapporterna. I tabell 3 beskrivs de begrepp som har olika böjningsformer som ingår 

i granskningen.   

 

Tabell 3. Begrepp  

 
Begrepp Böjningsformer som ingår vid undersökningen 

Ansvar Ansvarsfull, Ansvarsfullt, Ansvarsfulla, Ansvarar Ansvarstagande 

Bedrägeri  Bedrägerier 

Dialog Dialogen, Dialoger 

Energianvändning Energikonsumtion, energiförbrukning, energiförbrukningen 

Framtid Framtiden, framtida  

Förtroende Förtroendet  

Hållbar Hållbart, hållbarhet, hållbart, hållbara 

Hållbar verksamhet Hållbar bankverksamhet 

Intressenter Intressenterna 

Jämställd Jämställdhet, jämställda, jämställdheten 

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläppen 

Kund Kunden, kunder, kunderna 

Kundnöjdhet Kundnöjdheten 

Lönsam Lönsamhet 

Miljövänlig Miljövänliga, miljövänligt 

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheterna 

Nöjd Nöjda, Nöjda, Nöjdast, Nöjdaste 

Samhälle Samhället 

Stabil Stabila, stabilt 

Sund ekonomi Sund hushållsekonomi 

Utbildning Utbildningar 

Växthusgas Växthusgaser 

Återvinna Återvinner, återvunnen, återvinns, återvinning 

 
Inspiration av begreppen har hämtats från en kandidatuppsats skriven av Svensson (2013) från 

Högskolan Kristianstad och en rapport om hållbarhetsrapporter inom banksektorn skriven av 

Alexius och Lövenberg (2013). Några ord som inspirerat är: dialog, samhälle, miljöpåverkan, 
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hållbar, framtid och kunder. Ytterligare inspiration har hämtats från en studie av Broberg, 

Tagesson och Collin (2010). Vi har även valt att analysera ord som nämnts i olika 

sammanhang tillsammans med nyckelorden som förstärker budskapet så som: framtid, ansvar 

och nöjd.  

 

I analys av tema kommer vi att undersöka vilka aspekter som tas upp i rapporter hos 

bankerna. Vi använder GRI G4 som inspiration för att undersöka vilka ekonomiska-, sociala- 

och miljömässiga aspekter som bankerna valt att framföra i rapporterna. Genom att granska 

de olika aspekterna som nämnts får vi en överblick över vad bankerna anser är viktigt 

gällande strävan efter hållbarhet.  

Kvalitativt tillvägagångssätt är mest använt vid bildanalyser och anledningen till detta är att 

samhällsforskare under senare år varit motvilliga till att ta bildinnehållet helt och hållet för 

vad det är. Enligt Denscombe (2009) menar samhällsforskare att bilder är öppna för 

tolkningar och att det inte går att förutsätta vad som framställs. Bilder visar en klarhet som 

ord aldrig kan göra. För att förmedla ett budskap kan därför ord kombineras med bilder 

(White & Marsh, 2006; Denscombe, 2009). Enligt Bryman och Bell (2013) är undersökning 

av bildens storlek av betydelse, som att stora bilder uppfattas som viktigare eller mer 

inflytelserika än mindre bilder. Genom att granska banksektorns årsredovisning och separata 

CSR- och hållbarhetsrapporter kommer bilder att kategoriseras efter färg och grupper som: 

människor, miljö och samhälle. Detta för att få en uppfattning vad bankerna väljer att lyfta 

fram eller förstärka budskapet i rapporterna. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att 

komma ihåg att varje bedömare tolkar saker och ting på olika sätt. 

 

4.3 Urvalsram till innehållsanalys 

 

Studien använder sig av en kvalitativ metod för att få fram en fördjupad förståelse över ett 

visst fenomen genom granskning av CSR- och hållbarhetsrapporter.  Christensen m.fl. (2001) 

definierar urval som ett sätt att undersöka målpopulationen genom att välja ut delar av 

populationen som deltar i undersökningen. Anledning till varför ett urval behövs är att det är 

resurs och tidskrävande att undersöka en hel målpopulation (Christensen m.fl., 2001). 

Banksektorn kan delas in i fyra huvudkategorier: Svenska bankaktiebolag, utländska banker, 

sparbanker och medlemsbanker (Svenska Bankförening 2013). I studien har vi valt att 
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fördjupa oss kring Sveriges medlemsbanker. Vi har hämtat vårt urval från Svenska 

Bankförening (2013) som presenterar 27 banker som medlemmar i deras förening (se bilaga 

2). Studien utgår ifrån att granska hur Sveriges banksektor upplyser frivillig information kring 

begreppen CSR och hållbarhet och därför har vi valt att utesluta fyra utländska banker. Efter 

att ha granskat dessa 23 banker fann vi att 13 banker saknade CSR- och 

hållbarhetsredovisning samt ett CSR- och hållbarhetsavsnitt i årsredovisningen. Från urvalet 

finns det tio banker som har CSR- eller hållbarhetsredovisning eller CSR/hållbarhetsavsnitt i 

årsredovisningen. Av dessa tio banker har tre banker valt att endast lämna ut rapporter på 

engelska. För att studiens jämförbarhet ska vara korrekt har vi även valt att utesluta de tre 

banker som har CSR- eller hållbarhetsrapport på engelska.  

  

Figur 3. Urvalet (egenbaserad på Deegan & Unerman, 2014) 

Urvalet består därför av sju banker: Handelsbanken, Länsförsäkringar, SBAB, SEB, 

Skandiabanken, Sparbanken Öresund och Swedbank. Det kan leda till att resultatet i 

undersökningen inte kan generaliseras till hela svenska banksektorn. Under studien 

observerade vi att en del banker inte är redo att publicera CSR- och hållbarhetsrapporter för år 

2013. Anledning till detta är att under vår undersökningstid ska bankerna redovisa sina 

årsredovisningar till bolagsverket och väljer därför att prioritera dessa istället för de frivilliga 

rapporterna. I denna studie används därför CSR- och hållbarhetsrapporter från år 2012 som 

hämtats ifrån bankernas hemsidor.  
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Tabell 4. Urvalets rapportering 

 

 

 

 

I tabell 4 beskrivs bankernas val av rapportering. Skandia har valt att redovisa frivillig 

information genom CR- (Corporate responsibility) redovisning.  Sparbanken Öresund har valt 

att integrera ett hållbarhetsavsnitt i sin årsrapport istället för att ha en separat rapport. Detta 

kan leda till att Sparbankens Öresunds resultat kan bli missvisande eftersom hänsyn tas endast 

till hållbarhetsavsnittet vid granskningen och inte hela årsrapporten. SEB har valt att namnge 

sin rapport för hållbarhetsrapport istället för hållbarhetsredovisning som resterande banker har 

gjort.  

 

4.4 Forskarens roll 

 

Enligt Denscombe (2009) är forskarens roll något som alltid speglas i forskningen. Kvalitativ 

data är en tolkningsprocess av forskaren som kan leda till konsekvenser som att det är svårt att 

uppnå objektivitet. Forskarens identitet och värderingar kan inte helt tas bort ifrån analysen av 

kvalitativ data. Det är därför viktigt som forskare att försöka ha ett öppet sinne och tänka 

igenom alternativa förklaringar så länge forskning sker innan ställning tas. Denscombe (2009) 

menar att kvalitativa forskare måste försöka undvika att ignorera den data som inte 

överensstämmer med analysen. Att redogöra för avvikande fall som motsäger den 

framväxande analysen är därför väldigt viktigt. I enlighet med Denscombe (2009) kommer 

forskarens roll att bestå av att redogöra för avvikande fall för att studien ska vara av kvalité.  

 

Bank Typ av rapport Antal sidor 

Handelsbanken Hållbarhetsredovisning 34 sidor 

Länsförsäkringar Hållbarhetsredovisning 19 sidor 

SBAB Hållbarhetsredovisning 19 sidor 

SEB Hållbarhetsrapport 32 sidor 

Skandia CR-redovisning 42 sidor 

Sparbanken Öresund Hållbarhet (årsrapport) 7 sidor s.21-27 

Swedbank Hållbarhetsredovisning 44 sidor 
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4.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och objektivitet 

 

För att säkerställa att studien har en tillförlitlighet och hög kvalité är en viktig del utav 

genomförandet att vara kritisk. Vid granskandet av studien tar Jacobsen (2002) upp att 

tillförlitlighet bygger på ett resonemang om något under undersökningens genomgång kan ha 

haft en påverkan på den framkomna slutsatsen.  Här kan begreppen reliabilitet och validitet 

vara till hjälp. Christensen m.fl. (2001) tar upp att begreppen reliabilitet och validitet 

behandlas olika beroende på om undersökningen är av kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Reliabilitet innebär att empiriskt material måste vara tillförlitligt och trovärdigt (Jacobsen, 

2002). Enligt Alvehus (2013) är reliabilitet ett sätt att säkerställa insamlad data om dess 

tillförlitlighet och trovärdighet samt huruvida forskningen är upprepningsbar. En annan 

forskare ska då kunna genomföra studien och nå samma resultat som tidigare forskare. Att 

samma frågor ger olika svar behöver inte betyda låg reliabilitet i undersökningen, utan att 

variationen i svaren kan bero på att olika faktorer förändrats (Alvehus, 2013). Validitet 

innebär att empiriskt material måste vara giltigt och relevant (Jacobsen, 2002). Christensen 

m.fl. (2001) beskriver validitet med hur väl resultatet från studien överensstämmer med 

verkligheten. För att skapa reliabilitet och validitet i denna studie har granskning av 

litteraturen gjorts för att säkerställa att källorna som används i studien är trovärdiga. 

Avslutningsvis förklarar Denscombe (2009) att generaliserbarhet bidrar till att förklara hur 

applicerbart resultatet är på andra områden. Bryman och Bell (2013) beskriver objektivitet 

som ett sätt där forskaren kontrollerar sina värderingar och inte påverkar undersökningen som 

kan leda till att det blir ett förvrängt resultat.  

 

4.6 Etiska beaktanden 

 

Enligt Denscombe (2009) måste samhällsforskare ta hänsyn till forskningsetik. Detta innebär 

att samhällsforskare måste ta hänsyn till deltagarnas rättigheter vid insamling av data, både i 

analysprocessen och vid publicering av data. Forskare måste se till att deltagarna känner sig 

bekväma med att delta i forskningen och arbeta för att respektera deras integritet. Människor 

som deltar i forskningen ska inte ha det sämre ställt i slutet av forskningen än vad de hade 

från början. Forskare måste enligt uppförandekoder uppträda etiskt korrekt mot deltagarna 

som deltar i forskningen. Det är viktigt för forskaren att vara öppen och tydlig till deltagarna 

om forskningens innebörd och på så sätt kan deltagarna ge ett samtycke till forskningen. 

Forskningsdesignen innefattar en innehållsanalys av bankers CSR- och hållbarhetsrapporter 
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och därför involverar forskningen inte människor och etiska beaktanden kring deras integritet 

bortgår. Enligt Denscombe (2009) finns det lagar som måste följas när det gäller forskning. 

Datalagstiftningen innebär att data ska samlas in och användas på ett tillförlitligt sätt. Att 

använda sig av texter och bilder innebär att hänsyn måste tas till upphovsrätten. Denscombe 

(2009) menar att forskare måste ta hänsyn till känsliga frågor som innebär att ta politisk 

ställning eller uttalanden om pornografi och terrorism. För fortsatt vidare utveckling av denna 

studie ska hänsyn tas till etiska beaktanden. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från innehållsanalysen av de sju rapporterna. Analysen 

ger en överblick över vad bankerna anser är viktigt gällande strävan efter hållbarhet och hur 

kommunikation sker kring begreppen CSR och hållbarhet. Slutligen presenteras resultatet till 

de valda teorierna genom en sammanfattande analys.  

 

Innehållsanalys är en samhällsvetenskaplig forskningsmetod för att analysera textdata och 

används ofta i studier för att analysera företags rapporter (Bryman & Bell, 2013). Detta 

tillvägagångsätt ger värdefull information genom att noga granska hur och vad som 

rapporteras i CSR- och hållbarhetsredovisningen (Tagesson, Klugman, & Lindvall Ekström, 

2013). Det som studeras är hur banker upplyser frivillig information kring begreppen CSR 

och hållbarhet som ett sätt att kommunicera. Enligt Brennan, Merkl-Davies och Beelitz 

(2013) är företags upplysningar ett viktigt medel för att kommunicera med organisatorisk 

publik, aktieägare, intressenter och samhället i stort. I likhet med Brennan m.fl. tar Tagesson 

(2013) upp att allmänhetens medvetenhet och intresse för miljö och sociala frågor har ökat. 

Ökad uppmärksamhet i medier har lett till efterfrågan på sociala upplysningar från företag 

(Tagesson m.fl., 2013). Det är viktigt för företag att informera omgivningen kring olika beslut 

som tas för att behålla sin legitimitet. Enligt Brennan m.fl. (2013) använder företag CSR-

rapportering som ett sätt att uttrycka sina värderingar. Hållbar utveckling betyder olika för 

människor i olika sammanhang.  

 

5.1 Presentation av urvalet  

Som tidigare nämnts i föregående kapitel, har sju banker CSR- och hållbarhetsredovisning 

(eller ett hållbarhetsavsnitt i årsredovisningen) som ingår i urvalet: Handelsbanken, 

Länsförsäkringar, SBAB, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Öresund och Swedbank kommer 

nedan att presenteras.  

 

Handelsbanken  

Handelsbanken grundades år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank och år 1873 

hamnade Stockholms Handelsbank på fondbörsen. Idag finns Handelsbanken i 24 länder 

varav sex av dessa anser Handelsbanken som sin hemmamarknad: Sverige, Storbritannien, 
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Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken har sammanlagt cirka 11 000 

medarbetare runt om i världen (Handelsbanken årsredovisning, 2012). 

 

Länsförsäkringar  

Länsförsäkringar grundades år 1801 och den huvudsakliga verksamheten var försäkringar. År 

1996 valde företaget att intrigera försäkringsverksamheten med bankverksamheten. 

Länsförsäkringars verksamhet handlar om att erbjuda försäkringar, tillhandahålla banktjänster 

och fastighetsförmedling. Länsförsäkringar har 5 900 anställda och 130 kontor runt om i 

Sverige (Länsförsäkringar årsredovisning, 2012). 

 

SBAB 

SBAB, som ägs av svenska staten, grundades år 1985 och den huvudsakliga verksamheten var 

att finansiera statliga bostadslån. År 2009 ansökte SBAB om att bli en bank och år 2011 fick 

de tillstånd att bedriva bankverksamhet. Idag har SBAB kontor i Karlstad, Stockholm, 

Göteborg och Malmö med cirka 480 anställda. SBAB:s vision är ”med den bästa 

kundupplevelsen skapar vi en ny era inom bank” (SBAB årsredovisning, 2012 s. 4). 

 

SEB 

Wallenberg grundade år 1856 Stockholms Enskilda Bank. År 1972 bildade Stockholms 

Enskilda Bank och Skandinaviska Banken tillsammans Skandinaviska Enskilda Bank. Idag 

har Skandinaviska Enskilda Bank, SEB, 16 000 anställda och finns i 20 länder (SEB 

årsredovisning, 2012). SEB:s vision är ”att vara den mest betrodda partnern för kunder med 

ambitioner” (SEB Hållbarhetsrapport, 2012 s. 4). 

 

Skandiabanken 

Skandia grundades år 1855 och den huvudsakliga verksamheten var inom brand- och 

livförsäkringar. År 1863 noterades Skandia på Stockholms fondbörs. Skandiabanken var den 

första telefonbank som startades år 1994. Skandia har idag kontor runt om i Sverige, Norge 

och Danmark och sammanlagt cirka 2500 anställda (Skandia årsredovisning, 2012). ”En del 

av Skandias vision är att genom ett affärsmässigt och kontrollerat risktagande maximera 

värden för försäkringstagarna i form av försäkringsskydd och en långsiktigt god avkastning på 

sparandet, givet vissa restriktioner” (Skandia årsredovisning, 2012 s.16).  
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Sparbanken Öresund  

Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund och 

Sparbanksstiftelsen Gripen. Sparbanken Öresund har idag cirka 400 anställda och 

verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012). Från 

Sparbanken Öresund (2014) framkommer det att en ny organisation har bildats, Sparbanken 

Skåne. Sparbanken Skåne består av delar från Sparbanken Öresund, Färs och Frosta Sparbank 

och Sparbanken 1826. Integrationen är inte helt klar och fram till dess kommer Sparbanken 

Öresund att drivas som ett dotterbolag till Swedbank (Sparbanken Öresund, 2014). 

 

Swedbank 

År 1820 grundades Sparbanken som öppnade sitt första kontor i Göteborg. Åtta år senare 

fanns det 498 kontor runt om i Sverige. Föreningssparbanken bildades år 1997 efter att 

Sparbanken och Föreningsbanken gick samman. Efter ett förvärv år 2005 av Hansabank, som 

har sin verksamhet i de baltiska länderna, ändrade Föreningssparbanken år 2006 namn till 

Swedbank. Idag har Swedbank över 14 000 anställda och bankens vision är att: ”Vi möjliggör 

för människor, företag och samhällen att växa” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012 s. 

7). 

 

 

5.2 Frekvensanalys 

 

Vi har valt ut ord som vi anser förhåller sig till begreppen CSR och hållbarhet inom 

banksektorn och valt att dela upp dessa i tre perspektiv: ekonomiskt-, socialt-, och miljö. Vi 

har undersökt tio begrepp för varje perspektiv så att jämförelsen av antal gånger av ord som 

förekommer ska bli rättvist. Vi fann att det sociala perspektivet är dominerande i bankernas 

CSR- och hållbarhetsrapporter, se tabell 5 nedan. Bankerna från urvalet nämner begrepp som 

är kopplade till sociala faktorer 1159 gånger. Det tyder på att bankerna lägger större fokus att 

kommunicera med omgivningen om sociala prestationer.   

 

Tabell 5. Ekonomiskt- socialt- och miljöperspektiv 

  

 Antal begrepp Frekvens 

Ekonomiska perspektivet 10 170 

Sociala perspektivet 10 1159 

Miljöperspektivet 10 283 
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Tabell 6. Nyckelord ekonomiskt perspektiv 
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Total 

samtliga 

Ekonomiskt 

värde 

8 2 3 5 2 - 2 22 

Bedrägeri  - 

 

- - 2 4 1 5 12 

Korruption 5 4 

 

- 9 5 - 10 33 

Penningtvätt 2 

 

2 1 7 2 1 4 19 

Privatekonomi 4 

 

- - 4 5 - 15 28 

Sund ekonomi  1 

 

- - - - - 1 2 

Hållbar ekonomi - - 3 - - - 8 11 

Ansvarsfull 

kreditgivning 

5 - 1 - - - 2 8 

Stabil 7 

 

2 3 1 5 3 10 31 

Hållbar 

verksamhet 

2 - - - 1 - 1 4 

Totalt 34 10 11 28 

 

24 5 58  

I tabellen ovan presenteras tio nyckelord som vi valt att studera hur ofta bankerna väljer att 

framhäva dessa i CSR- och hållbarhetsrapporter. Resultatet visar att bankerna har valt att 

upplysa läsarna om korruption, stabil och privatekonomi i CSR- och hållbarhetsrapporterna. 

Dessa är de tre vanligaste orden som nämns inom det ekonomiska perspektivet. Korruption 

förekommer 33 gånger, stabil 33 gånger och privatekonomi 28 gånger. Den bank som har 

flest upplysningar kring ekonomiska nyckelord är Swedbank. Nyckelord som penningtvätt 

och stabil förekommer i samtliga bankers rapporter.     
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Tabell 7. Nyckelord socialt perspektiv 
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Total 

samtliga 

Kund 116 21 25 92 110 7 86 457 

Samhälle 30 

 

13 4 31 27 5 38 148 

Medarbetare 49 

 

15 36 66 37 13 50 266 

Jämställd 4 

 

2 2 1 7 - 4 20 

Mångfald - 

 

2 3 7 4 2 8  26 

Utbildning 7 

 

5 3 17 11 - 27 70 

Engagemang - 8 2 21 10 - 8 49 

Kompetens 4 1 4 6 6 3 3 27 

Mänskliga 

rättigheter 

12 4 1 13 8 - 45 83 

Kundnöjdhet 6 1 1 1 2 - 2 13 

Totalt    228 72 81 255 222 30 271  

 

I tabellen ovan presenteras ord som kund, medarbetare och samhälle. Dessa är de begrepp 

som förekommer flest gånger i det sociala perspektivet. Resultatet tyder på att bankerna i 

CSR- och hållbarhetsrapporterna framhäver kundernas, medarbetarnas och samhället viktiga 

betydelse. Ordet kund nämns totalt 457 gånger i CSR- och hållbarhetsrapporterna och detta 

visar att kunderna är en stor del av bankverksamheten. I Skandias CR-redovisning återfinns 

detta ord 116 gånger. Ordet medarbetare nämns totalt 266 gånger och 116 av dessa nämns i 

SEB:s hållbarhetsrapport. Ordet samhälle framkommer flest gånger i Swedbanks 

hållbarhetsredovisning. Den bank som har flest upplysningar kring sociala nyckelord är 

Swedbank. 
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Tabell 8. Nyckelord miljöperspektiv  
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Total 

samtliga 

Koldioxidutsläpp 9 - 1 15 1 - 2 28 

CO2 11 

 

5 15 7 - - 11 49 

Klimatpåverkan 4 

 

- 3 2 1 - 6 16 

 

Miljöpåverkan 15 

 

5 6 14 9 - 2 51 

Återvinna 1 

 

9 2 1 1 - - 14 

Återanvända 

 

- - 

 

3 - 1 - 1 4 

Växthusgaser 

 

3 3 2 6 3 - 14 31 

Miljövänlig 2 - - 1 - - 1 4 

Energianvändning 9 

 

5 7 5 6 - 5 37 

Miljömärkt 2 - - - 1 - 1 4 

Totalt 56 27 32 51 23 

 

0 43  

När det kommer till miljöperspektivet väljer bankerna att upplysa läsaren om direkt påverkan 

till miljön. Som det framkommer i tabell ovan är koldioxidutsläpp, CO2, växthusgaser och 

energianvändning viktiga aspekter för banksektorn att redovisa. Återvinna är en viktig aspekt 

inom ett hållbart miljöperspektiv och Länsförsäkringar nämner ordet återvinna flest gånger. 

Bankerna vill upplysa omgivningen om miljöpåverkan och ordet nämns totalt 51 gånger för 

samtliga banker. Sparbanken Öresund redovisar inget av nyckelorden och detta kan bero på 

att endast en del av bankens årsrapport är med i studien. Den bank som har flest upplysningar 

kring nyckelord om miljön är Handelsbanken.  
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Efter att ha granskat de tre aspekterna i bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter fann vi att 

bankerna ofta använder övergripande ord som förstärker nyckelorden i frekvensanalysen 

ovan. Därför har vi valt att studera hur ofta dessa ord förekommer.  

 

Tabell 9. Övergripande ord  
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Total 

samtliga 

Framtiden 2 2 - 21 50 - 40 115 

Hållbar 21 6 15 49 16 9 73 189 

Lönsam 9 - 2 3 1 - 42 57 

Framsteg - - - 5 - 2 6 13 

Värdeskapande 8 - - 1 7 - 2 18 

Ansvar 68 4 20 79 29 6 49 255 

 

Dialog 16 2 11 17 - 14 14 74 

Nöjd  22 - 7 2 5 1 8 45 

 

Förtroende 12 1 12 12 4 - 3 44 

 

Värde 15 2 9 14 12 2 3 57 

Totalt  173 17 

 

76 

 

203 

 

124 

 

34 240  

Tabellen ovan visar att bankerna väljer att i CSR- och hållbarhetsrapporterna ofta framhäva 

läsaren med starka ord som förstärker nyckelordens innebörd.  Ett känt ord som ligger till 

grund för hela CSR- och hållbarhersredovisning är ordet hållbar som lyfts fram 189 gånger i 

samtliga rapporter. Som tidigare nämns spelar banken en central roll där uppgiften är att 
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förvalta våra pengar. Annat nyckelord som förekommer är ansvar för miljön och samhället. 

Ordet ansvar som nämns 255 gånger har en stark innebörd som både uttrycks i sammanhang 

med ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och ansvar för miljön.  

 

 

Som sammanfattning av frekvensanalysen har vi noterat att det finns underliggande budskap 

under varje del. Bankerna väljer att kommunicera till omgivningen om sitt ansvar för en sund 

och hållbar ekonomi genom ansvarsfulla kreditgivningar. Detta för att motverka olika 

bedrägerier samt penningtvätt som banker utsätts för. Bankerna lyfter även fram ansvar för 

samhället genom att engagera sig i mänskliga rättigheter och ansvar för att medarbetare 

känner en trygg arbetsmiljö. Det uttrycks även i CSR- och hållbarhetsrapporterna ett ansvar 

för miljön där bankerna vill minska den direkta påverkan genom att energieffektivisera 

verksamheten. Ett sätt kan vara att minska utsläpp av koldioxid och börja återvinna samt 

återanvända förbrukningsvaror på ett miljövänligt sätt. 

 

5.3 Analys av tema  

 

GRI G4 har använts vid inspiration för val av tema. GRI G4 har gett oss inspiration till vad 

som anses vara av betydelse att redovisa i CSR- och hållbarhetsrapporter. Vi har valt att 

granska kring hur kommunikation till läsarna sker med begreppen CSR och hållbarhet. Morris 

(2008) menar att begreppet hållbarhet innehåller både ekonomiska-, sociala- och 

miljöaspekter. Vid analys av bankernas rapporter har därför dessa aspekter som återfinns i 

GRI G4 använts som inspiration (GRI G4, 2013). Analysen ger en uppfattning om hur 

bankerna väljer att kommunicera till omgivningen kring begreppen CSR och hållbarhet 

genom de tre olika perspektiven.  

 

 

5.3.1 Vad är hållbarhet för banker? 

 

I bankernas rapporter skrivs det att begreppet hållbarhet kan gynna verksamheten. Bankerna 

menar att kunderna är det viktigaste argumentet till deras engagemang för hållbarhet. Ett sätt 

att kommunicera med kunder och andra intressenter kan vara att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Perrini, 2006; Stubbs m.fl., 2013).  Men vad innebär begreppet CSR 

och hållbarhet för bankerna? Genom att ta lyfta fram bankers sätt att kommunicera kring 

hållbarhet till läsaren kan en förståelse ges om vad som anses vara hållbarhet inom 
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banksektorn. För att inleda analysen har vi valt att lyfta fram tre aspekter: ekonomisk, social 

och miljö, som bedöms vara bakgrund till att upprätta en CSR- och hållbarhetsredovisning. 

Nedan beskrivs hur dessa tre aspekter framhävs i rapporterna.  

 

SBAB lyfter fram att hållbarhet uppnås ”Genom att ta ett tydligt socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt ansvar bygger vi förtroende och skapar samtidigt nya affärsmöjligheter” (SBAB 

hållbarhetsredovisning, 2012, s.2).  

 

”Vi anser att företag som aktivt hanterar styrnings-, miljömässiga och sociala effekter av sin 

verksamhet har större möjlighet att minska risker och kostnader, att attrahera kapital och ta 

vara på affärsmöjligheter” (SEB hållbarhetsrapport, 2012, s.3).   

 

”Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid 

varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi” (Länsförsäkring 

hållbarhetsredovisning, 2012, s. 10) 

 

”Att ge tillbaka är hållbarhet” (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012, s. 24). 

Handelsbanken beskriver definitionen av hållbarhet genom att det är ” … naturligt för banken 

att arbeta med hållbarhetsfrågor som innebär ett frivilligt ansvarstagande för hur bankens 

verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljöperspektiv” 

(Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s.2). 

”Vår röda tråd är innovation och förebyggande. För det kommer att löna sig, både i 

mänskliga och ekonomiska termer. Vi är Skandia – kortsiktighetens fiende” (Skandia CR-

redovisning, 2012, s. 1). 

 

Som det tydligt framgår ovan väljer banker att lyfta fram ekonomiska-, sociala-, och 

miljöperspektiv som en del i begreppet att vara hållbar. Genom att kommunicera med 

omvärlden om bankernas strävan för hållbar utveckling väljer de att redovisa hur 

verksamheten intrigerar med dessa tre faktorer. För idag är det enbart inte de ekonomiska 

aspekterna som är intressanta, utan även hur banker är goda samhällsmedborgare och värnar 

om miljön.   
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Förtroende 

 

Förtroende är en viktig aspekt då banker har en central roll i samhället. Utan förtroendet från 

allmänheten kan inte en bankverksamhet bedrivas. Förtroende lyfts fram i rapporterna som en 

värdefull grund för att skapa långsiktiga relationer. Utifrån frekvensanalysen framgår det att 

ordet förtroende förekommer 44 gånger i bankernas rapporter.  Nedan ges några exempel. 

SEB lyfter fram att ”För oss som bank är förtroende avgörande” (SEB hållbarhetsrapport, 

2012, .s3). I SEB:s hållbarhetsrapport framgår också att ”På SEB är vi övertygade om att 

förtroende och relationen med våra kunder är nyckeln till framgång” (s.10). 

 

”Utan banker och andra finansiella institutioner skulle samhället inte fungera. Som bank 

har Sparbanken Öresund därför en viktig samhällsfunktion att fylla … ” (Sparbanken 

Öresund årsrapport, 2012, s. 24). 

 

I SEB:s hållbarhetsrapport (2012) förklarar verkställande direktören Falkengren att hållbarhet 

betyder att ” … fortsätta integrationen i affären, öka förtroendet bland våra intressenter, samt 

fortsätta stötta framtida generationer” (s.1).  

 

För att en hållbar verksamhet ska eftersträvas framhävs att ”SBAB är beroende av kundernas, 

omvärldens och medarbetarnas förtroende” (SBAB hållbarhetsredovisning, s.8).  

 

”SBAB vill skapa långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer” (SBAB 

hållbarhetsredovisning, 2012, s.6) 

”För Handelsbanken är utgångspunkten alltid att tillmötesgå kundernas behov. På så sätt 

bygger vi en förtroendefull och långsiktig relation med varje kund” (Handelsbanken 

hållbarhetsredovisning, 2012 s. 9)        

  

Det framgår hur betydelsefullt det är för en bank att få förtroende från omvärlden. Det 

uttrycks även att förtroende skapas genom att ha en relation till omgivningen och att 

relationen och förtroende ska vara på lång sikt. Det är här en del av kommunikationen som 

beskriver hur banker uttrycker begreppet hållbar verksamhet. 
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5.3.2 Ekonomiskt perspektiv 

 

Jeucken (2001) menar att generellt sätt är kundens risk också bankens risk och för att sträva 

efter ekonomisk hållbarhet behöver banker ha detta i åtanke. Kunder vill försäkra sig om att 

pengar som investeras inte försvinner. Därför väljer banker att upplysa omgivningen om 

strävan efter en trygg verksamhet och ekonomisk hållbarhet. Den här uppsynen gäller inte 

enbart mellan bank och kund utan en bra och stabil bank ska även gynna samhället.   

Swedbank väljer att lyfta fram att ”Bankerna är en viktig del av infrastrukturen i ett land. 

Trygga och tillgängliga betalningslösningar är förutsättningen för en fungerande ekonomi” 

(Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 31). 

 

”Som bank spelar vi en central roll för hållbar utveckling och vi har betydande påverkan på 

de samhällen där vi verkar” (SEB hållbarhetsrapport, 2012, s. 3). 

 

”Handelsbanken vill vara en ansvarsfull samhällsaktör och bidra till samhällets ekonomiska 

utveckling genom att driva en långsiktig och stabil bankverksamhet med fokus på kundernas 

behov” (Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, .s 21). 

”Att bidra till ekonomisk avkastning, stabilitet och trygghet är en del av hur vi hjälper våra 

kunder skaffa ett rikt liv” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 2). 

 

”Att främja en sund och hållbar ekonomi genom att stärka bankens och våra kunders 

långsiktiga konkurrenskraft” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 9). 

      

Vad definierar en ”bra” bank och strävan för en hållbar ekonomi?  

Som tidigare konstaterat är banksektorn viktig för samhället och förtroendet från 

omgivningen spelar en stor roll för verksamheten. I det här avsnittet har vi valt att fokusera på 

hur kommunikation sker med omgivningen. Här ges en beskrivning hur banker ska agera för 

att framställas som en god samhällsmedborgare. Ett exempel som tas upp är från 

Handelsbanken som väljer att kommunicera till läsaren för hur banken ska uppträda: ”En 
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välskött bank som agerar hållbart och ansvarsfullt har stor positiv inverkan på 

samhällsekonomin” (Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s.22).  

 

Ett annat citat som uttrycks är ”Om banken inte agerar ansvarsfullt riskerar kunder, bankens 

ägare och skattebetalare att drabbas” (Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s.16). 

Detta visar omgivningen hur stor påverkan banker har i dagens samhälle. 

 

”För att vårt arbete med att vara en ansvarsfull och hållbar bank ska bli så framgångsrikt som 

möjligt måste våra ansträngningar och resurser koncentreras till de områden där de gör 

störst skillnad” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 8). 

 

Inom Sparbanken Öresund talas det ofta om den goda cirkeln. Enkelt förklarat 

betyder det att det som är bra för kunderna också är bra för banken. Det som är 

bra för banken är i sin tur bra för ägarna … Och det som är bra för ägarna är i 

förlängningen bra för kunderna, eftersom det garanterar bankens långsiktighet 

och stabilitet samtidigt som det skapar utrymme för att ge tillbaka till 

samhället. (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012, s. 25) 

 

”Vår största samhällsnytta är att vara en bra, stabil bank som genuint månar om en sund och 

hållbar utveckling för kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort” – Michael Wolf, 

Verkställande direktör, Swedbank (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 4). 

 

Då är det viktigt att visa kunderna och omvärlden att banken är att lita på inte bara i 

goda tider utan även i en tuffare marknad. Genom att ha stabila finanser, låg risk och 

god likviditet har SBAB kunnat fortsätta att tillgodose kundernas behov av 

finansiering. (SBAB hållbarhetsredovisning, 2012, s.5) 

 

”Vi är och ska fortsatt vara en trygg bank som inte äventyrar stabiliteten på 

finansmarknaden genom vårt risktagande” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 7). 

 

”Den vinst som banken genererar till sina ägare ligger i första hand till grund för att 

säkerställa bankens långsiktiga finansiella stabilitet och utveckling och därmed trygga 

kundernas tillgångar och affärer” (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012, s. 25). 
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Som det uppmärksammas ovan är en stabil bank som strävar efter sund ekonomi genom att 

inte utsätta sina intressenter för onödiga risker. En stabil bank har förutsättningen att gynna 

samhället och det som är bra för banken är även bra för kunder, medarbetare och ägare. 

  

Ansvarsfull kreditgivning/investering 

 

Som tidigare nämnts i studien är banksektorns uppgift att erbjuda inlåning och lämna krediter 

till kunder. För att inte utsätta banker, kunder och även samhället för risker måste bankerna 

vara ansvarfulla i sin bedömning av krediter. Ett välkänt exempel är Lehman Brothers som år 

2008 gick i konkurs för att varit ansvarslös gällande lån och risker. Därför framhävs det i 

rapporterna att ansvarsfull kreditgivning/investering är något som banker anser vara väldigt 

viktigt. Nedan ges exempel som lyfter fram bankernas ansvar.  

 

Ett citat hämtat från Swedbanks hållbarhetsredovisning (2012) som upplyser läsaren om deras 

ansvar kring kreditgivning: 

Som bank har vi ett ansvar att tydliggöra eventuella risker för våra kunders 

långsiktiga ekonomiska situation. En ansvarsfull kreditgivning är en förutsättning för 

en välfungerande bank. Men även för ett välfungerande samhälle. En ansvarsfull 

kreditgivning gör att vi kan skapa trygga och säkra relationer till våra kunder. 

(Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 13) 

 

”När det gäller socialt ansvarstagande och samhällsansvar har en bank möjlighet att göra 

skillnad, inte minst i rollen som kreditgivare” (Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, 

s. 2). Handelsbanken upplyser kunder att en ansvarsfull kreditgivning innebär att banken ”… 

inte lämnar krediter till kunder som saknar förutsättningar att klara av sina lån” (s.18).  

 

”Vi vill att tillväxten ska ske med respekt för människor och miljö och har därför inkluderat 

en hållbarhetsanalys i vår kreditprocess” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 23). 

 

”Ansvarsfulla investerare inriktar sig på olika hållbarhetsaspekter av ett företag, bland 

annat hur miljöfrågor, mänskliga rättigheter och risk hanteras” (Swedbank 

hållbarhetsredovisning, 2012, s. 26). 
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”Skandia verkar för ett hållbart värdeskapande i alla våra investeringar” (Skandia CR-

redovisning, 2012, s. 24). 

 

Sparbanken Öresund tar upp ansvarsfull kreditgivning genom:  

… att hjälpa människor och företag att utvecklas, förverkliga idéer och drömmar 

genom ansvarsfull rådgivning och genom att understödja med finansiella 

resurser. Inte minst i rollen som finansiär har banken betydande möjligheter att 

indirekt påverka och stimulera utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle 
än det vi har i dag. (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012, s. 24) 

 

I SBAB:s hållbarhetsredovisning (2012) beskrivs ansvarsfull kreditgivning som att ” … 

säkerställa att kunden har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att klara sitt 

åtagande” (s.6).  

 

I SEB:s hållbarhetsrapport (2012) framgår det: 

… all kreditgivning skall vara baserad på analys och stå i proportion till kundens 

kassaflöde och betalningsförmåga … Hållbarhetsaspekter har successivt införlivats i 

kreditpolicyn med ökad betoning på möjligheter och risker relaterade till 

miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer. Koncernens ställningstaganden som 

rör klimatförändringar, barnarbete och tillgång till sötvatten, liksom särskilda 

instruktioner för kreditgivning inom vissa branscher, är en del av 

kreditbeviljningsprocessen. (s.16) 

 

 

Länsförsäkringar beskriver ansvarsfull investering som ” … bygger på samma värdegrund 

som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige 

undertecknat inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption 

och inhumana vapen” (Länsförsäkringar hållbarhetsredovisning, 2012, s. 17). 

 

Under detta avsnitt om ansvarsfull kreditgivning/investering framställs att det finns olika sätt 

för banker att vara ansvarsfulla. Det är viktigt för bankerna att upplysa läsaren om kriser och 

risker som kan påverka samhällsekonomin. Det framgår tydligt i rapporterna vad som är 

viktigt att ta hänsyn till för att förebygga eventuella ekonomiska kriser. 

Ansvarsfullkreditgivning innebär att enbart lämna ut krediter till kunder som har förutsättning 

att betala. Ansvarsfull investering framhäver att det är viktigt för banker att inrikta sig på 

hållbarhetsaspekter i företag.  
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Bedrägerier/ brott, Penningtvätt 

 
En av bankernas huvuduppgift är att förvalta våra pengar. Det är viktigt att kunder har 

förtroende för bankernas säkerhetssystem och det är av betydelse att kommunicera med 

omgivningen för hur bedrägerier ska motverkas. En anledning till detta är att banker kan bli 

utsatta för bedrägerier bland annat kortbedrägerier, telefonbedrägeri och identitetstöld.  

I SEB hållbarhetsrapport (2012) framgår det att ”Finansiell brottslighet är ett mycket stort 

internationellt problem” (s. 13). 

 

”Tillsammans försvårar vi möjligheten att använda de finansiella systemen för denna typ av 

brottslighet” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 31). 

 

”SBAB arbetar aktivt med att förhindra att företag utnyttjas för brottslig verksamhet” 

(SBAB hållbarhetsredovisning, 2012, s. 6). 

 

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism 

finns särskilda regler som gäller i stora delar av världen. Dessa innebär bland annat att 

banken måste ha en god kundkännedom varför vissa uppgifter om bankens kunder 

inhämtas. (Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s.23) 

 

”Sparbanken Öresund värnar om kundernas integritet samtidigt som banken tar ansvar för 

att förhindra ekonomisk brottslighet, som penningtvätt, bedrägeri och finansiella 

manipulationer. Dagligen är tusentals människor och företag beroende av att verksamheten 

fungerar” (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012, s. 24). 

 

Skandia är en av bankerna som väljer att upplysa omgivningen om bedrägerier: ”Vi arbetar 

aktivt för att motverka bedrägerier, penningtvätt och andra brott mot Skandia och våra 

kunder” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 23). 

 

Skandia upplyser om en central funktion över hur banken utreder, följer upp och rapporterar 

incidenter. Banken nämner även att utbildning av medarbetare sker för att förebygga 

incidenter av brott: ”Det är också viktigt för oss att informera våra kunder om vad de ska 
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vara uppmärksamma på och vilka skyddsåtgärder de själva måste vidta” (Skandia CR-

redovisning, 2012, s.23). Här lägger Skandia ansvaret på kunden och det gör även Swedbank: 

”För att den totala säkerheten ska bli bra krävs det att kunden hjälper till och skyddar sina 

uppgifter” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 13). 

      

Länsförsäkringar upplyser i sin hållbarhetsredovisning (2012) att banken ”… genomför 

löpande utbildningsprogram inom säkerhet och penningtvätt för att öka medvetenheten om 

riskerna för finansiell brottslighet och förmågan att hantera dem” (Länsförsäkringar 

hållbarhetsredovisning, 2012, s. 12). 

 

För att motverka bedrägerier framhäver SBAB i sin hållbarhetsredovisning (2012) ”Syftet är 

att identifiera risker samt kunna vidta åtgärder som förhindrar att verksamheten utnyttjas för 

penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet ”(s.6).  

  

Som det framgår väljer bankerna att lyfta fram bedrägerier som ett sätt att visa att de är 

medvetna om risker som finns. Banker väljer att upplysa om risker och hur de kan förhindra 

och motverka eventuell brottslig verksamhet. Vi finner att det är inte enbart bankens ansvar 

att förhindra eventuella bedrägerier. Skandia och Swedbank uppmuntrar kunder att ta ett 

ansvar och skydda sina identiteter och uppgifter. Det framställs också att medarbetarnas 

kompentens är en viktig aspekt när det kommer till att motverka bedrägerier. Det nämns även 

i rapporterna att genom ett bra säkerhetssystem kan detta hjälpa banker att finna eventuell 

misstanke kring penningtvätt och på så sätt motverka detta.  

 
 

5.3.3 Socialt perspektiv 

 
Att CSR- och hållbarhetsredovisning är ett sätt för banker att marknadsföra sig är ett tydligt 

argument. Mycket av den frivilliga informationen som redovisas i rapporterna framhävs som 

väldigt positiv. Enligt Bouma m.fl. (2001) har banker en stor påverkan på samhället. Det leder 

till att omgivningen förväntar sig att banker ska visa hänsyn till samhället och framstå som 
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goda samhällsmedborgare. Nedan ges några citat som lyfter fram hur bankerna väljer att 

redovisa utifrån ett socialt perspektiv.  

 

”Det handlar inte heller bara om oss själva och vår närmaste omgivning utan också om hur 

samhället som vi har omkring oss mår” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 2). 

 

 

”Vi vill förstå det samhälle som vi är en del av och bidrar till” (Skandia CR-redovisning, 

2012, s. 31). 

 

 

”Hållbar tillväxt handlar idag om ökad samverkan för att skapa attraktiva miljöer – för 

medborgare, företag, organisationer och besökare” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, 

s. 32). 

 

”Vi vill också verka för ökad hållbarhet i vår bransch och bidra till att bygga ett bättre 

samhälle” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 6). 

 

Samhällsengagemang  

 
Hur väljer bankerna att visa sitt bidrag eller verkan för tryggare och bättre samhälle? Något 

som lyfts fram i CSR- och hållbarhetsrapporterna är bankernas engagemang att bidra till olika 

välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar. Bankerna väljer själva att upprätta ideella 

föreningar som bidrar till ökad hållbarhet i samhället. Nedan presenteras bankernas olika 

engagemang för föreningar och organisationer. 
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Figur 4. Handelsbankens samhällsengagemang (baserad på Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2012) 

 

I figuren ovan visas organisationer som Handelsbanken har valt att samarbeta med för ett 

bättre samhälle.  Ett samarbete som Handelsbanken framhäver i sin rapport är 

Finanskoalitionen och Ecpat, där det övergripande målet är att förhindra barnsexhandel och 

barnpornografi. Handelsbanken lyfter även fram vikten av forskning och utveckling. 

Dessutom väljer Handelsbanken att lyfta fram sitt samarbete med Sjöräddnings Sällskapet. 

Handelsbanken väljer att definiera sin relation till Childhood som ”Utifrån Handelsbankens 

grundläggande idé om tilltro och respekt för den enskilde individen, vill banken på detta sätt 

bidra till att ge barn möjligheten att utvecklas till starka, trygga och ansvarfulla människor” 

(Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s.26). Handelsbanken har även valt att 

fokusera på ungdomars ekonomi och stödjer därför Ung Privatekonomi.  
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Figur 5. Länsförsäkringars samhällsengagemang (baserad på Länsförsäkringar hållredovisning, 2012) 

 

Länsförsäkringar väljer också att lyfta fram sitt stöd till organisationen Ecpat. Vi noterade i 

Länsförsäkringar hållbarhetsrapport att banken valt att fokusera på hur de kan bidra till 

samhället på lokal nivå. Banken tar upp aktivt deltagande i ”Grannsamverkan i 

flerfamiljehus” och upplyser att Högskolan Halmstad gjort en utvärdering efter projektet som 

visade att brottsligheten hade minskat. Länsförsäkringar väljer även att upplysa omgivningen 

att brandsäkerhet är en viktig aspekt. Banken har bland annat gjort filmer för TV för att öka 

kunskapen om brandsäkerheten. Länsförsäkringar fokuserar även på ungdomars säkerhet i 

trafiken. Länsförsäkringen har tillsammans med Hjärnfonden tagit del av materialet ”Du 

avgör vad ditt huvud är värt” där syftet är att informera ungdomar om varför hjälm är viktigt.  
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Figur 6. SBAB samhällsengagemang (baserad på SBAB hållbarhetsredovisning, 2012) 

 

SBAB väljer att upplysa omgivningen om bankens engagemang som sker på lokal och 

nationell nivå. Det som skiljer sig från de andra banker är att SBAB:s medarbetare har fått 

välja vilka projekt som banken ska medverka i. Medarbetarna har valt BRIS, WWF, 

Stadsmissionen och Finanskoalitionen mot barnpornografi.  SBAB nämner inte närmare hur 

samarbetet ser ut med BRIS och WWF utan mer att bidrag ges till dessa. Det som skiljer sig 

från de andra bankerna är att SBAB hållbarhetsredovisar engagemang för Stadsmissionerna i 

Stockholm, Göteborg Malmö och Karlstad. SBAB upplyser att medarbetarna i banken är ute i 

omgivningen och samlar in pengar från allmänheten.  

 

 

Figur 7. SEB samhällsengagemang (baserad på SEB hållbarhetsrapport, 2012) 

 

SEB:s tre största samhällsengagemang är barn och ungdomar, sport och entreprenörskap där 

ekonomiskt bidrag ges. Inom barn och ungdomar väljer SEB i Lettland att stödja SOS 

Barnbyar genom att låta över 500 SEB medarbetare engagera sig i olika aktiviteter för att 

samla in pengar och hjälpa organisationen. De nämner även sitt samarbete med 

organisationen Mentor som finns både i Sverige och i de baltiska länderna. I Sverige har 100 
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medarbetare under 2012 valt att vara jobbmentor genom att möta högstadieelever under en 

halvdag och berätta om sitt yrke. Även i Litauen har 100 medarbetare sedan 2004 varit 

mentorer för ungdomar. SEB ser till att stödja entreprenörer och ungdomar som är ett sätt att 

skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Banken nämner sitt samarbete med Ung 

Företagsverksamhet och tillsammans har SEB kunnat erbjuda över 700 studenter i Stockholm, 

Göteborg och Malmö att ta del av SEB erbjudande under 2011/2012. Det framgår även att 

SEB valt att engagera sig i Ecpat, Finanskoalitionen mot barnpornografi och FN, The Global 

Compact. 

 

 

 

Figur 8. Skandia samhällsengagemang (baserad på Skandia CR-redovisning, 2012) 

 

Skandia lyfter fram att ”Vi stödjer hellre fler mindre projekt än ett fåtal stora” (Skandia CR-

redovisning, 2012, s. 12). Skandia väljer att upplysa omgivningen om sitt bidrag i samhället 

genom olika slags projektledning, närverk, volontärarbete, kompetens och ekonomiskt stöd. 

Skandia har en egen stiftelse som heter Idéer för livet, där fokus är att främja barn och 

ungdomar i samhället. Genom stiftelsen ger Skandia möjligheten för medarbetare att utnyttja 

två arbetstimmar i månaden ägnat åt volontärarbete. Genom Idéer för livet kan medarbetare 

delta i olika aktiviteter hos bland annat BRIS, MinStoraDag, Nattvandring.nu, Tjejzonen, 

High Five. Skandia skiljer sig från de andra bankerna genom att uppmuntra och erbjuda sina 

kunder att också engagera sig ideellt.  
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Figur 9. Sparbanken Öresund samhällsengagemang (baserad på Sparbanken Öresund, 

årsrapport, 2012) 

 

Sparbanken Öresund lyfter fram i årsrapporten (2012) att banken vill göra nytta i samhället 

och ta ett samlat ansvar. Några av Sparbanken Öresunds samhällsengagemang är att bidra till 

cancerforskning i Lund genom att under två år bidragit med 2.5 miljoner till 

forskningsprojekt. Det som noterades i rapporten är att Sparbanken Öresund ofta nämner 

”Tack vare vår hjälp”, ”Tack vare vårt stöd”, ”Med vår hjälp” när de redovisar hur banken har 

varit delaktiga i samhället.  

 

 

 

Figur 10. Swedbank samhällsengagemang (baserad på Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012) 

 

Swedbanks sätt att kommunicera med omgivningen om sitt samhällsengagemang att motverka 

mobbning, är tillsammans med organisationen Friends. Något som bankerna har gemensamt 

är ett samarbete med ECPAT Sverige där syftet är att stoppa transaktioner av 

barnpornografiskt material.  
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Kunder 

 
Kunder spelar en central roll i bankverksamheten och för banken gäller det att skapa lojalitet 

och leverera ett värde till kunden. I CSR- och hållbarhetsrapporterna tar bankerna upp 

följande citat gällande hur de vill nå ut till kunderna.  

 

Vi strävar efter att möta de förväntningar som våra kunder och andra 

intressenter har på Skandia. Att verka i, och påverka, de samhällen som Skandia 

är en del av kräver att vi är framsynta, öppna och att vi upprätthåller god 

kontakt och dialog med kunder och andra viktiga intressenter. (Skandia CR-

redovisning, 2012, s. 6) 

 

 

”Skandia tar aktivt ställning i frågor som är viktiga för våra kunder och där vi kan göra 

skillnad” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 23). 

 

”Vi hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut och nå sina mål på ett hållbart sätt. Att 

vi lyckas med detta är en förutsättning för att det ska gå bra för banken” (Swedbank 

hållbarhetsredovisning, 2012, s. 13). 

 

”Vår strategi är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder” (Skandia CR-redovisning, 

2012, s. 23). 

  

”Vi vill ha långsiktiga relationer med våra kunder, så därför måste vi ständigt förnya våra 

kunskaper, så att vi ständigt förbättras” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 14). 

 

”Tillgänglighet är en viktig faktor för hållbarhet. En bank som vill kalla sig hållbar måste 

överge gamla strukturer och affärsmodeller och börja möta sina kunder på nya sätt” 

(Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 15). 

 

”Våra kunder anförtror oss inte bara sina pengar utan också ambitioner och sina planer för 

framtiden” (SEB hållbarhetsrapport, 2012, s.10). 

 

”Som bank har vi ansvar för att skydda kundens långsiktiga finansiella trygghet. Vi vill ha 

nära kontakt med kunderna för att i god tid kunna uppfatta nya och förändrade behov, samt 

signaler om eventuella problem” (SEB hållbarhetsrapport, 2012, s.10). 
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“Vi för dialog med våra kunder om viktiga men svåra frågor som rör miljö, affärsetik, 

socialt ansvar och bolagsstyrning” (SEB hållbarhetsrapport, 2012, s.1). 

 

“Under de senaste åren har finanskris och lågkonjunktur påverkat stora delar av samhället. Då 

är det viktigt att visa kunderna och omvärlden att banken är att lita på inte bara i goda tider 

utan även i en tuffare marknad” (SBAB Hållbarhetsredovisning, 2012, s. 5). 

 

“En aktiv dialog med företagets kunder, bland annat genom kundundersökningar och 

användartester, hjälper SBAB att kontinuerligt förbättra tjänster och produkter utifrån 

kundernas behov och önskemål” (SBAB Hållbarhetsredovisning, 2012, s. 7). 

 

“Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit 

mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi….hela verksamheten med enda syfte 

att skapa en individuell trygghet för kunder och ägare” (Länsförsäkringar 

hållbarhetsredovisning, 2012, s. 10). 

 

”Handelsbanken tar ansvar genom att hantera risker på ett sådant sätt att så få kunder som 

möjligt drabbas av av betalningssvårigheter och att vi därmed fortsatt kan vara en bank 

med stabila finanser som ger ett positivt bidrag till kunder, ägare och samhälle ” 

(Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s. 2). 

 

”Nöjda kunder gör fler affärer med oss. Och nöjda kunder rekommenderar oss för nya, bra 

kunder” (Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s. 3). 

 

”En viktig utgångspunkt för att ha nöjda kunder är att hela tiden öka vår tillgänglighet -att 

finnas där när kunden behöver oss” (Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012, s. 9). 
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“Sparbanken Öresunds kunder förväntar sig att bli bemötta av kunniga, engagerade 

medarbetare. Därför är personalen bankens enskilt viktigaste resurs” (Sparbanken Öresund 

årsrapport, 2012, s. 26). 

 

Efter en granskning av bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter syns ett tydligt budskap som 

de vill nå ut till läsarna och kunderna. Några nyckelord som ofta framförs i rapporterna är 

öppen dialog, kundens behov, förtroende, trygg och långsiktig. Med öppen dialog vill 

bankerna förstå kundernas olika behov och önskemål för att sedan kunna skapa bästa möjliga 

produkt och tjänst. Bankerna vill även skapa ett förtroende så att kunderna ska känna sig 

trygg med sin bank i goda men även i tuffare tider. Genom att skapa en långsiktig relation till 

kunderna kan bankerna erbjuda tjänster och lojalitet ökar.  

 

Mångfald och jämställhet hos medarbetare 

 
Medarbetare spelar en allt större roll inom banksektorn då det är deras kompentens som 

skiljer bankerna åt när produkter och tjänster blir allt mer lika varandra. Det är bankens 

medarbetare som bygger upp en relation med sina kunder och med bra kompetens skapar de 

en stabil verksamhet där kunderna kan känna sig trygga med sina investeringar.  

 
”Vi vill erbjuda våra medarbetare en arbetsmiljö som är säker, skapar förutsättningar för goda 

prestationer och är en grund för att bygga en långsiktigt hållbar relation mellan 

medarbetare, bank och kunder” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 18). 

 

”För oss är mångfald och jämställdhet ett förhållningssätt som handlar om respekt i 

relationen till varandra och kunderna” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 29). 

 

”För Handelsbanken innebär hållbarhet också att banken ska vara en attraktiv arbetsgivare 

och en stabil aktör som ger ett positivt bidrag till samhället och dess utveckling” 

(Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012 s. 2). 

 

”Våra medarbetare är vår största tillgång”… och ”Därför är personalen bankens enskilt 

viktigaste resurs” (Sparbanken Öresund årsredovisning, 2012, s. 26). 

 

”Förtroende är en förutsättning för all bankverksamhet, vilket ställer krav på medarbetarnas 

skicklighet och kunnande” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 17). 
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”För att var och en ska komma till sin rätt och göra sitt bästa för kunderna krävs en miljö som 

främjar motivation och prestation” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 27). 

 

”Med goda arbetsvillkor, en trivsam och utvecklande arbetsmiljö samt stark sammanhållning. 

Det är viktigt både för att attrahera nya medarbetare och för att behålla viktig kompetens inom 

banken, men även för att skapa långsiktighet och kontinuitet i banken” (Sparbanken 

Öresund årsredovisning, 2012, s. 26). 

 

Medarbetare ska må bra, utvecklas och fungera optimalt. Det är ett långsiktigt mål 

som innehåller faktorer som balans livet, tydlig och ärlig kommunikation, rätt 

kompetens för att kunna lösa uppgifter och hantera olika situationer i arbetet, att 

känna stolthet och tilltro samt att känna och få respekt. (Handelsbanken 

hållbarhetsredovisning, 2012, s. 11) 

 

”I Sparbanken Öresund tror vi på långsiktig trygghet i relationen mellan arbetsgivare och 

medarbetare, och att en krävande och stimulerande miljö med höga förväntningar får 

medarbetare att växa” (Sparbanken Öresund årsredovisning, 2012, s. 26). 

 

”Vår ambition är att våra medarbetare ska återspegla mångfalden bland våra kunder” 

(Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 17). 

 

”Engagemanget hos Swedbanks anställda är en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Vägen 

till nöjda kunder går via engagerade medarbetare. Banken förväntar sig mycket av sin 

personal, men de kan också förvänta sig mycket tillbaka” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 

2012, s. 17). 

 

”Vår grundsyn är att alla medarbetare har potential, kan ta ansvar för sin utveckling och bidra 

till bankens framgång” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 17). 

 
Sparbanken Öresund utgår från en grundsyn om alla människors lika värde. 

Alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning. Vårt 

arbetsklimat ska kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om andra 

människor och kulturer. (Sparbanken Öresund årsredovisning, 2012, s. 26). 
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Från bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter har citats hämtas ut där bankerna lyfter fram 

sina medarbetare och deras betydelse för verksamheten. För att främja medarbetarnas 

motivation måste banken vara en bra arbetsgivare som ger sina anställda möjligheter att känna 

sig delaktiga i organisationen samt utvecklas. SBAB låter sina medarbetare välja ut ideella 

organisationer som banken stödjer. För år 2012 har SBABs medarbetare valt att stödja Bris, 

Stadsmissionen och världsnaturfonden ”WWF”. Handelsbanken erbjuder ungdomar som valt 

att studera på universitet eller högskola att delta i Handelsbankens studentprogram. I 

programmet erbjuds en handlingsplan, extraarbete under studietiden och en relevant 

utbildning inom Handelsbanken. Länsförsäkringar erbjuder sina anställda att träna en timme i 

veckan på arbetstid och Swedbank har ett rapporteringssystem Compliance där anställda 

anonymt kan rapportera regelöverträdelse som de stöter på via arbetet. SEB vill minska gapet 

mellan arbete och privatliv och erbjuder därför medarbetarna att visa sina barn arbetsplatsen, 

”Children in a bank”. Skandia erbjuder medarbetare att engagera sig två timmar i månaden i 

samhällsengagemang exempelvis via ideella föreningar eller skolor. Under år 2012 var det ca 

300 medarbetare i Sverige och Danmark som frivilligt engagerade sig i volontärarbete. 

Sparbanken Öresund har valt att minska kontanthanteringen för att minska risken för rån och 

för att utveckla säkrare rutiner. På så sätt ökar detta både medarbetarnas och kundernas 

trygghet.  

 

5.3.4 Miljöperspektiv 

 
Som tidigare nämnts anses banksektorn att vara en relativ ren bransch gentemot andra 

industrier. Trots en liten negativ påverkan på miljön har bankerna dock en stor potential att 

medverka till en bättre miljö genom att tillämpa olika hållbarhetsstrategier in i sin 

verksamhet. Banker väljer även att upplysa läsare om strävan efter en hållbar utveckling för 

att både motsvara intressenternas förväntningar och samtidigt framstå som en bank med 

tankar för miljön. Genom att lyfta fram några citat från bankernas CSR- och 

hållbarhetsrapporter ges en inblick i vad som anses vara en miljövänlig bank.  

 

Det framgår i SEB:s hållbarhetsrapport (2012) tydliga mål som strävas efter för att nå en 

hållbar framtid. Det konstateras att banksektorn har en begränsad miljöpåverkan. SEB menar 

dock att ” … vi har en skyldighet – och möjlighet att göra vad vi kan för att minska vårt 

ekologiska fotavtryck” (s. 19).  
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”När det gäller frågor som miljö kan man aldrig slå sig till ro och man blir ju som bekant 

heller aldrig klar” (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012, s. 27). 

 

”Att värna miljön är ett självklart inslag i vårt sätt att verka på marknaden och i samhället” 

(Skandia CR-redovisning, 2012, s. 35). 

 

”Att ta ansvar för hur vi påverkar människor och miljön är en förutsättning för vår 

framgång” (Skandia CR-redovisning, 2012, s. 37). 

 

SEB hållbarhetsrapport (2012) förklarar att bankens miljöpåverkan är ” … begränsad och 

avser främst energi för uppvärmning och kylning av kontor, elanvändning, 

pappersförbrukning och affärsrelaterade resor” Förklaras att hållbarhetsarbetet främst sker ” 

… påtryckningar från politiker och andra intressenter kommer därför att ha fortsatt 

inverkan på företagsklimatet för banker” (s.3) 

 

”Respekten för miljö och samhälle är integrerad i vår verksamhet och våra affärsbeslut. Vi 

hjälper våra kunder att uppnå en sund och hållbar ekonomi samtidigt som vi tydliggör hur 

olika alternativ påverkar människa och miljö” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 

22).  

 

”Att bedriva vår verksamhet så energieffektivt och med så liten klimatpåverkan som möjligt 

sparar också pengar” (Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012, s. 22). 

 

”En av de största utmaningarna för alla företag och organisationer är att hålla frågorna om 

miljön och miljöarbetet aktuella bland medarbetarna” (Sparbanken Öresund årsrapport, 2012, 

s. 27). 

 

I Länsförsäkringar hållbarhetsredovisning (2012) redovisas det att ” … viktig roll är att 

sprida kunskap till kunder om vilken miljöpåverkan Länsförsäkringars verksamhet kan ha” 

(s.16). Länsförsäkringar redovisar att utifrån ett miljöperspektiv kan hållbarhet uppnås genom 

att ”pappersutskicken till kunderna minskas” (s.16). Länsförsäkringar tydliggör att värna om 

miljön kommer på lång sikt leda till en bättre miljö. 

 

I SEB hållbarhetsrapport (2012) beskrivs miljöarbetet som ” … dialog med våra kunder förstå 

och hantera miljömässiga och sociala risker och ta tillvara möjligheter i finansieringar och 
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investeringar ” (s.5). ” … samarbeta med våra kunder för att främja hållbar tillväxt, värna om 

miljön och bidra till positiv samhällsutveckling” (s.16). 

 

SEB nämner i sin hållbarhetsrapport (2012) att ett av bankens mål är att minska 

elförbrukningen med 2.5 procent men upplyser inte läsaren ifall SEB har lyckats uppnå målet 

eller inte. Målet för 2013 är samma som för 2012. SEB nämner inget i sitt resultat om de har 

misslyckats eller vad som fortsatt behöver förbättras. I Handelsbankens hållbarhetsrapport 

(2012) framhävs miljödelen inte lika mycket jämfört med de andra bankerna utan de har valt 

att fokusera mer på verksamhetens stabilitet och att kunden står i fokus. De upplyser läsaren 

om sitt koldioxidutsläpp och elförbrukningen genom en tabell och i text beskrivs bankens 

minskade pappersförbrukning och transporter men inga siffror. De väljer att endast framhäva 

de positiva aspekterna och har otydliga mål för kommande år där de vill minska bankens 

påverkan på miljön. Detta genom att höja medvetandet, öka mängden återvunnet avfall och 

minska tjänsteresor osv. Skandia väljer i sin CR-redovisning (2012) att upplysa läsaren om 

sitt miljöresultat enbart genom ett diagram som visar elförbrukningen, resor och 

koldioxidutsläpp. De nämner inget om vad som har minskat eller ökat under året i text utan 

som läsare så får man kolla upp det i diagrammet. Swedbank har en bra beskrivning i sin 

hållbarhetsrapport (2012) om vad som har varit i fokus för 2012 och även vad som behövs 

utvecklas och vad som har uppnåtts. Swedbank har satt tydliga mål för vad som ska uppnås 

2013 och som läsare är det lätt att veta vad banken har för planer och vad de vill uppnå. 

Länsförsäkringar lyfter i sin hållbarhetsredovisning fram allmän statistisk om miljön 

exempelvis att cirka 80 kg koldioxid kommer från transporter och att under 2012 återvanns 

cirka 389 ton farligt avfall och cirka 5306 ton skrot och plast.  Men i rapporten nämns inget 

om bankens egna avfall eller påverkan på miljön. SBAB har en bra miljöbeskrivning där de 

redovisar hur mycket de återvinner, återanvänder och vad som har uppnåtts 2012 men nämner 

inget om vad som inte har uppnåtts. 

 

Som det syns i bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter framhävs miljöperspektivet olika för 

varje bank. Swedbank hade tydligaste mål för 2013 eller kommande år, SEB samt 

Handelsbanken hade otydliga mål för 2013 medan Sparbanken Öresund, Länsförsäkringar, 

Skandia och SBAB inte hade några mål för 2013. Att vara miljövänlig kan ske på olika sätt 

exempelvis genom att vara energieffektiv och sparsam med pappersförbrukningen som även 

kallas den direkta påverkan på miljön men även den indirekta miljöpåverkan via kreditgivning 
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och kapitalförvaltning. Banker väljer även att upplysa och sprida budskap till sina kunder och 

medarbetare som ett sätt att öka medvetandet om hur man eftersträvar en hållbar miljö.  

 
 

5.4 Bildanalys  

 
 
Enligt Eriksson och Göthlund (2004) är det vanligt att tala om bilder och det betyder att bilder 

fungerar som ett kommunikationsmedel. En metod för att lära sig att tolka bilder är att 

använda sig av bildanalys. Vid bildanalys och bildtolkning är det subjektets tankar och 

känslor som spelar en stor roll i processen. Enligt Borgesen och Ellingsen (1994) är det 

lämpligast att två personer diskuterar samma bild vid en bildanalys, eftersom då framkommer 

olika tolkningar och budskap om bildens betydelse. Vid bildtolkning speglas subjektets 

personlighet, uppfattningar och åsikter. Syftet med bildanalys är att lägga märke till detaljer i 

bilden samt att skriva vad man tänker om bildinnehållet. Borgesen och Ellingsen (1994) 

menar att i många fall kan en jämförelse mellan bilder göra läsaren mer medveten om vad 

som tagits med och vad som utelämnats i bilden. Enligt Borgesen och Ellingsen (1994) är det 

då lättare att se tendenser i bilden. I en saklig bildanalys utgår man från generella frågor som 

används i en kommunikationsmodell för att hitta innehåll som kanske förbisågs i första 

omgången och som får stor betydelse när slutsatser ska dras. Enligt Eriksson och Göthlund 

(2004) borde bildanalys användas av alla människor som dagligen möter olika slags bilder 

alltifrån i dagstidningar, i läroböcker till i företags årsredovisningar. Eriksson och Göthlund 

(2004) menar att bilder och text inte utesluter varandra utan att bilder och text kompletterar 

varandra. 
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5.4.1 Färg  

 

Tabell 10. Antal bilder 

Bank Färg Svart/Vit Total 

Handelsbanken 

 

- 6 6 

Länsförsäkringar  

 

10 - 10 

SBAB 

 

- 1 1 

SEB 

 

19 2 21 

Skandia 

 

14 3 17 

Sparbanken Öresund 

 

12 - 12 

Swedbank 10 - 10 

 

En del av denna bildanalys är att undersöka vilka färger som återfinns i bankernas CSR- och 

hållbarhetsrapporter. Den dominerande färgen i Handelsbankens hållbarhetsredovisning 

(2012) är blå, representeras med bankens logga. Svart/vita bilder som ger intrycket av att 

Handelsbanken är en seriös, stilren och strikt bank. I Länsförsäkringar hållbarhetsredovisning 

(2012) är det starka och klara färger som återfinns och färgen grönt dominerar. I SBAB 

hållbarhetsredovisning (2012) återfinns endast färgen orange som därmed kan kopplas ihop 

med bankens logga och det ger en enkelhet och ett rent intryck. I SEB hållbarhetsrapport 

(2012) är det väldigt starka och klara färger. Den färg som dominerar är grön som därmed kan 

kopplas ihop med bankens logga. I Skandia CR-redovisning (2012) är det svaga färger, mjuk 

nyans, suddiga och dimmiga bilder som återfinns. I Sparbanken Öresund årsredovisning 

(2012) är det färgen grön som dominerar som kan kopplas ihop med bankens logga. I 

Swedbank hållbarhetsredovisning (2012) är det en ”orangetråd” som kan förknippas med 

bankens logga. Det är väldigt starka färger och tecknade bilder i redovisningen som ska 

sammanlänkas med bankens resterande marknadsföring som också är i form av tecknade 

bilder.  
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5.4.2 Objekt 

 

I vår vardag omringas vi hela tiden av bilder. Bilder som vi inte alltid uppmärksammas på och 

det räcker inte med att titta på bilden utan måste läsa bildens innehåll och förstå dess budskap. 

Vi har därför valt att betrakta bankernas bilder i CSR- och hållbarhetsrapporterna. Genom en 

bildanalys kan vi få en djupare förståelse hur bankerna väljer att kommunicera med sina 

läsare genom bilder. Enligt Waern, Pettersson och Svensson (2004) finns det olika sätt att 

analysera bilder och beroende på vilken metod som ska användas måste vi veta vad det är vi 

vill ha analyserat. Som metod har vi har valt en semiotisk analys som beskriver hur vi 

människor tyder och tolka bilder av olika slag. Den tydande delen är den beskrivande delen av 

bildens objekt, form och färg som kommer att diskuteras och den tolkande delen är vilka 

tankar och känslor som bilden framhäver. Semiotisk teori förklarar att bildens uttryck kan ses 

som ett slags meddelande till betraktaren eller läsaren och bli därmed ett sätt att kommunicera 

genom (Eriksson & Göthlund, 2004).  

 
 
Tabell 11. Objekt 

 
Bank Människor Miljö  Samhälle, kultur & 

byggnader 

Handelsbanken 3 - 3 

 

Länsförsäkringar 

 

4 

 

3 

 

3 

 

SBAB 

 

1 

 

- 

 

- 

 

SEB 

 

15 

 

1 

 

5 

 

Skandia 

 

12 

 

1 

 

4 

 

Sparbanken Öresund 

 

9 

 

3 

 

- 

 

Swedbank  

 

6 

 

3 

 

1 

 

 

Hur människor tar till sig och förstå bilder beror på hur vi människor uppfattar bildens olika 

detaljer (Eriksson & Göthlund, 2004). I Skandias CR-redovisning finner man en bild på ett 

barn som sitter på en gungar och en kvinna som puttar på. Kvinnan kan vara barnets mor eller 

storasyster och i bakgrunden är det träd och buskar så de kanske är hemma i trädgården. Den 
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här bilden ger en känsla av fridfullhet, att man värnar om kommande generation, glädje, en 

ljus framtid. Den här bilden täcker en A4 sida och är placerad vid innehållsförteckningen på 

Skandias CR-redovisning 2012. Enligt Khaneman (2013) utsätts vi för olika intryck från vår 

omgivning och det påverkar oss utan att vi riktigt är medvetna om det. Det gör att läsaren 

redan på första sidan in i rapporten får en fridfull och harmonisk känsla som kan influera 

rapportens resterande delar (Ibid). Nästa bild beskriver en äldre dam som simmar i vattnet 

mot bryggan. Den här bilen kan ge uttryck av att kvinnan njuter av naturen, fritiden och 

pensionen. Hon verkar inte ha några begränsningar och trots att man är äldre så kan man leva 

livet. Skandia använder i sin CR-redovisning dessa två bilder som anses ha en emotionell 

anspelning, och enligt Waern, Petterson och Svensson (2004) leder det till att vi människor 

påminns om händelser från våra egna liv och skapar en personlig anknytning till bilderna. 

Med de här bilderna vill Skandia förmedla att man kan ha det bra livet ut, från barndomen tills 

man är pensionär och att Skandia kan hjälpa till att förverkliga det.  

 

 

 

Empirisk bildillustration 1. (hämtad från Skandia CR-redovisning, 2012 s.1 & 4) 

 

 

 

Samma sak gäller för Swedbanks hållbarhetsrapport (2012) där framsidan består av en flicka 

som håller en liten ekplanta framsträck mot dig som läsare. Enligt Waern, Petterson och 

Svensson (2004) finns det bilder där avsändaren vill åstadkomma ett budskap eller specifikt 

mål som sändaren vill uppnå och i det här fallet representerar ek-plantan Swedbanks image – 

Välkommen in under eken. Bilden kompletteras även med en text: För en sund och hållbar 

ekonomi, för att förstärka budskapet. Bilden ger intryck av en svensk sommardag, lantlig och 

sund livsstil och att plantera sitt eget träd och låta det växa med åren. Många bilder bygger på 
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dolda budskap och enligt Waern, Petterson och Svensson (2004) kan vi människor upptäcka 

dessa budskap genom att stanna upp och granska bildens innehåll. I det här fallet kan den lilla 

ekplantan representera pengar som också kan växa och öka i värde. Nästa bild är en tecknad 

bild och på vänster sida av bilden syns en stor och fin ek med en liten sjö i bakgrunden. 

Fortsätter man till höger syns i bakgrunden en stor stad med många byggnader och framför 

staden står en liten sommarstuga. Här är allt på en och samma bild och kan tydas att 

Swedbank är en bank för både stads och landsbygd. Bilden har även rubriken: Välkommen in 

under eken och det förknippas med Swedbank. 
 

 

Empirisk bildillustration 2. (hämtad från Swedbank hållbarhetsredovisning, 2012 s.1 & 10-11) 
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Handelsbanken använder sig av svart/vita A4 bilder i hållbarhetsredovisningen (2012) och en 

av bilderna är på en stor äldre byggnad. Byggnaden är nog placerad i en storstad och ger ett 

intryck av att Handelsbanken är en traditionell bank som har funnit med länge. Bilden är 

fotograferad nedifrån för att ge byggnaden ett större intryck hos läsaren.  På bild nummer två 

syns en kvinna och en man som 

skaka hand med varandra. Det kan 

vara en kund och banktjänsteman 

som precis har gjort en 

överenskommelse eller två kollegor. 

Mötet kan beskrivas med formalitet, 

respekt och artighet och kan även ge 

intrycket av en god relation.  

 

 

Empirisk bildillustration 3. (hämtad från Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2012 s.12 & 17) 

 

 

 

 

 

I Länsförsäkringars hållbarhetsredovisning (2012) visas en bild på en motionär som är ute och 

springer i skogen en tidig sommardag. Bilder som avbildar eller påminner läsaren om något 

ger ett emotionellt intryck som läsaren känner igen sig i (Eriksson & Göthlund, 2004). I det 

här fallet kan motionären beskrivas som aktiv och hälsosam och omgivningen känns härligt 

grön och man får en helhetskänsla av en frisk miljö. Bilden är placerad på medarbetaravsnittet 

och i texten kan man läsa att Länsförsäkringar erbjuder sina anställda en timme i veckan till 

att träna. Det ger intrycket att Länsförsäkringar som arbetsgivare är måna om sina anställda 

och vill hjälpa dem till en hälsosammare vardag. Nästa bild är över en stor grön äng med 

klarblå himmel och en ensam person promenerar fridfullt över ängen. Under bilden syns 

texten: Länsförsäkringar investerar ansvarsfullt. När man kombinerar bilden med uttrycket 

får man känslan att om alla tar sitt ansvar så kan världen så småningom ser ut såhär, vilket 

kanske inte är riktigt sant, men det ger en känsla av det. Se bild på nästa sida. 

 



66 
 

 

Empirisk bildillustration 4. (hämtad från Länsförsäkring hållbarhetsredovisning, 2012 s.14 & 17) 

 

 

 

På SEB framsidan i hållbarhetsrapporten (2012) syns en A4 bild på en kvinna och en man 

som håller i en mobiltelefon som båda är fokuserade vid. Den här bilden kan beskriva ett 

kundmöte där banktjänstemannen/banktjänstekvinnan hjälper kunden att komma igång med 

mobilbanken. Enligt Eriksson & Göthlund (2004) tar människor till sig bilder relativt snabbt 

och får en känsla för bildens innehåll. Kundmötet utifrån bilden ser ut att inträffa i en lugn 

och stillsam miljö där kunden får hjälp med det han önskar. Det är vad banker vill att kunden 

ska känna när de kliver in i banken, att de är i centrum. På nästa bild syns en folksamling där 

alla sträcker upp en hand. Bilden kan beskrivas som en demokratisk röstning, där alla är 

delaktiga och har lika rättigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirisk bildillustration 5. (hämtad från SEB hållbarhetsrapport, 2012 s.1 & 21) 
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I Sparbankens Öresunds årsredovisning (2012) finner man vid avsnittet samhällsansvar en 

bild där en pojke tillsammans med två andra pojkar spelar fotboll och knuffas lite lätt. Pojken 

är aktiv och ser ut att ha det kul ute på planen. Bilen är passande till Sparbankens Öresunds 

budskap där banken förra året arrangerade en turnering ”Fotboll mot rasism” där över hundra 

pojk- och flicklag anmälde sig till turneringen som spelades runt om i hela Skåne. Sista bilden 

hamnar under medarbetaravsnittet i Sparbanken Östersunds årsredovisning (2012) där två 

kvinnliga medarbetare syns på bilden. Ovanför bilden står det: Fler kvinnor på ledande 

position där Sparbanken Östersund önskar ett ökat antal ledande kvinnor på banken och en 

ökad variation på personalens ålder.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Empirisk bildillustration 6. (hämtad från Sparbanken Öresund årsredovisning, 2012 s.21 & 26) 
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6. Resultat och slutsatser 
 

I det sista kapitlet presenteras resultat och slutsatser från analysen. Kapitlet avslutas med att 

etiska och sociala bidrag läggs fram samt förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Resultat 

 
Resultatet från analysen visar att hållbarhet framställs och kommuniceras på ett likartat sätt i 

bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. Innehållet i rapporterna och hur bankerna väljer att 

upplysa om hållbarhet är likartat. Mycket av den frivilliga informationen som redovisas i 

rapporterna framhävs som väldigt positiv. Resultatet från frekvensanalysen visar att bankerna 

har valt att för hållbarhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv upplysa om korruption, stabilitet 

och privatekonomi. Dessa är de tre vanligaste orden som nämns inom det ekonomiska 

perspektivet. De begrepp som förekommer flest gånger för hållbarhet utifrån ett socialt 

perspektiv är kund, medarbetare och samhälle. Resultatet tyder på att bankerna framhäver 

kundernas, medarbetarnas och samhällets viktiga betydelse i CSR- och 

hållbarhetsrapporterna. Vi fann att det sociala perspektivet är dominerande i bankernas CSR- 

och hållbarhetsrapporter, eftersom bankerna nämner begrepp som är kopplade till sociala 

faktorer 1159 gånger. Det tyder på att bankerna lägger fokus på att kommunicera med 

omgivningen om sociala prestationer. Utifrån ett miljöperspektiv för hållbarhet väljer 

bankerna att upplysa läsaren om direkt påverkan på miljön. Koldioxidutsläpp, CO2, 

växthusgaser, energianvändning och att återvinna är viktiga aspekter för banksektorn att 

redovisa. 

 

Resultatet från temaanalysen visar hur betydelsefullt det är för en bank att få förtroende från 

omvärlden. Det uttrycks även att förtroende skapas genom att ha en relation till omgivningen 

och att relationen och förtroendet ska vara på lång sikt. Det är en del av kommunikationen 

som beskriver hur banker uttrycker begreppet hållbar verksamhet. Resultat från temaanalysen 

visar också hur viktigt det är inom banksektorn att upplysa om ansvarsfull 

kreditgivning/investering. Kunderna vill kunna försäkra sig om att pengar som investeras inte 

försvinner. Därför väljer banker att upplysa omgivningen om strävan efter en trygg 

verksamhet och ekonomisk hållbarhet. Det är också viktigt för bankerna att upplysa om kriser 

och risker som kan påverka samhällsekonomin. Något som lyfts fram i CSR- och 

hållbarhetsrapporterna är bankernas engagemang i att bidra till olika 
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välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar. Bankerna väljer själva att upprätta ideella 

föreningar som bidrar till ökad hållbarhet i samhället. Banker väljer även att upplysa läsare 

om sin strävan efter en hållbar utveckling för att både motsvara intressenternas förväntningar 

och samtidigt framstå som en bank med tankar på miljön. Resultatet från temaanalysen visar 

att hållbarhet från ett miljöperspektiv framhävs olika för varje bank. Swedbank hade 

tydligaste mål för 2013 eller kommande år, SEB samt Handelsbanken hade otydliga mål för 

2013 medan Sparbanken Öresund, Länsförsäkringar, Skandia och SBAB inte hade några mål 

för 2013. För att en bank ska uppfattas som miljövänlig redovisas exempelvis att vara 

energieffektiv och sparsam med pappersförbrukningen. Banker väljer även att upplysa och 

sprida budskap till sina kunder och medarbetare som ett sätt att öka medvetandet om hur man 

eftersträvar en hållbar miljö. Resultatet från bildanalysen visar att bilder som återfinns i 

bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter förmedlar en känsla av fridfullhet och att man 

värnar om kommande generation. Det är ofta bilder som kan förknippas med händelser från 

våra egna liv och skapar därmed en personlig anknytning till bilderna. Färgerna som återfinns 

i rapporterna är oftast färger som symboliserar bankernas logga. Detta för att kunderna 

enklare ska kunna känna igen sig.  
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6.2 Slutsatser 

 
 
I enlighet med tidigare forskning (Vucetich & Nelson, 2010; Joseph, 2012; Stubbs m.fl., 

2013) visar det sig att banksektorn allt mer integrerar sin verksamhet kring 

hållbarhetsaspekter. En slutsats är att banksektorn redovisar på ett tydligt sätt att de försöker 

tillämpa CSR och hållbarhet i redovisningen. Det kan dock konstateras att trenden med att 

upprätta CSR- och hållbarhetsredovisning ännu inte riktigt nått banksektorn helt, eftersom 

studiens analys visar på att några av bankernas redovisning inte är fullt utvecklad. Vi 

instämmer med Frostensson m.fl. (2012) som menar att företagens redovisning oftast 

innehåller positiva aspekter och att ytterst sällan negativa aspekter tas upp. CSR- och 

hållbarhetsredovisa har allt mer har blivit ett sätt för banker att marknadsföra sig och på så 

sätt uppnå legitimitet och förtroende från allmänheten. För bankerna är att CSR- och 

hållbarhetsredovisa ett skickligt sätt att marknadsföra sig och här kan de verkligen framställas 

på bästa möjliga sätt. Egentligen hade bankernas CSR- och hållbarhetsredovisning kunna 

bestå av endast siffror och text. Vi instämmer helt med Eriksson och Göthlund (2004) som 

menar att bilder fungerar som ett kommunikationsmedel. Med bilder i CSR- och 

hållbarhetsredovisningen förstärks budskapet som bankerna vill ska framgå.  Med bilder 

kommer tankar och känslor till insikt och gör att man lätt kan ta till sig det som förmedlas. Så 

slutsatsen är att genom att använda bilder i CSR- och hållbarhetsredovisningen förstärks 

budskapet och detta drar bankerna nytta av och på så sätt kan de attrahera till sig fler blivande 

kunder.  En annan slutsats är att ju mer bankerna når ut till omgivningen kring begreppen 

CSR och hållbarhet desto mer ges ett seriöst intryck.  Ord som förknippas med en känsla som 

förmedlar trygghet återfinns i bankernas redovisning och en slutsats som dras här är att detta 

är en av många strategier som banksektorn har. Kommunikation sker på bästa möjliga sätt 

genom CSR- och hållbarhetsredovisningarna och en annan slutsats är att redovisningen måste 

läsas med kritiskt tänkande. Det är väldigt enkelt att dras med i företagets goda ”anda” om hur 

företaget ska framställas i redovisningen.  

 

 

En slutsats som dras utifrån analysen är att bankerna ibland väljer att lägga över ansvaret till 

en hållbar utveckling hos kunderna, leverantörerna och även samhället. I rapporterna 

redovisar bankerna att det ligger i kundens ansvar att sträva efter en hållbar utveckling vilket 

redovisas i temaanalysen. En slutsats som dras här är att det är väldigt oklart vem som ska 
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göra vad för att uppnå en hållbar utveckling. Det som ifrågasätts är var motivationen kommer 

ifrån för att bankerna ska välja att engagera sig för hållbarhet. Som studien visar väljer 

bankerna att framhäva att det är kunden som önskar eller efterfrågar hållbara produkter och 

tjänster. Det framhävs sällan i rapporterna andra drivkrafter än kundens efterfrågan. Dock 

finner vi inget i rapporterna som styrker att det faktiskt är kunderna som efterfrågar hållbara 

produkter och tjänster. Därför ifrågasätts trovärdigheten i bankernas redovisning. Slutsatsen 

här är att vi därför ifrågasätter hur stor kundens efterfrågan verkligen matchar den verkliga 

efterfrågan. Här finner vi att legitimitetsteori kan förklara till att kundens önskan är den aktiva 

rollen i verksamheten och att bankerna inte vill riskera att avvika från normen beträffande att 

det är kunden som står i fokus.   

 

Vi kom fram till att en del av bankernas innehåll i CSR- och hållbarhetsrapporter är 

greenwashing, det vill säga att rapporterna används mer som en marknadsföringsstrategi. Vi 

noterade att bankerna väljer att förknippa många av sina ändamål till hållbarhet fast att dessa 

ändamål redan fanns i verksamheten innan men har inte kopplats till hållbarhet. Ett sådant 

exempel är en öppen dialog med kunderna, som har varit en del av verksamheten sedan 

tidigare. Att bankerna har en öppen dialog är inget nytt utan har bara ändrats riktning och 

kopplas nu istället som ett argument för en hållbar utveckling.  

 

 

 

6.3 Studiens bidrag  

6.3.1 Etiska och sociala bidrag 

 
Det har gjorts mycket forskning inom begreppet hållbarhet i allmänhet, men mindre forskning 

inom banksektorn trots en ökad trend. Genom en granskning av bankernas CSR- och 

hållbarhetsrapporter bidrar studien till en inblick av vad bankerna lyfter fram som hållbart i 

sina rapporter. Det ger läsaren en överblick av vad som anses vara hållbart inom banksektorn 

och rapporterna är ett sätt att visa omvärlden sin strävan för hållbarhet eller som en 

marknadsföringsstrategi. 

 

Vår studie visar att bankerna framhäver många av sina aktiviteter som hållbara fast att de är 

aktiviteter som funnits inom verksamheten sedan tidigare men som nu istället används som ett 

sätt att framhäva bankens bättre sida. Ett exempel på en sådan aktivitet är en öppen dialog 

med kunderna. Genom att upplysa läsaren om bankernas sätt att framstå som mer hållbara, får 
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läsaren bättre förståelse kring bankernas sätt att framhävas som hållbara och läsaren kan då 

själv tolka bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter med en viss skepticism och inte tro på 

allt som framförs. 

  

6.3.2 Förslag på framtida forskning 

 

Att vara hållbar har blivit en trend.  Hållbarhetsarbete är dock något som funnits tidigare men 

som uppmärksammats allt mer på senaste år. Det leder till att fortsatta studier inom hållbarhet 

blir alltmer intressanta och aktuella.  Vi valde att analysera bankernas CSR- och 

hållbarhetsrapporter. Förslag på fortsatt forskning kan vara att vända studiens utgångspunkt 

från banken till läsarna för att undersöka ifall bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter 

uppfyller läsarnas krav och förväntningar. En jämförelse skulle kunna vara mellan vad 

bankerna anser är hållbarhet och vad läsarna anser är hållbarhet. Studien kan använda sig av 

en fokusgrupp som representerar läsarna som analyserar bankernas CSR- och 

hållbarhetsrapporter. Vi fann i vår studie att bankerna framhäver i sina CSR- 

hållbarhetsrapporter om kundens önskan efter hållbara produkter och under studiens gång 

ifrågasatte vi kundens verkliga efterfrågan om dessa produkter. Därför skulle ytterligare 

förslag på framtida forskning kunna vara att undersöka kundens önskan för bankens olika 

hållbara produkter.   
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