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Sammanfattning 
 
Titel: Corporate Social Responsibility i Nordea & Swedbank –  

Hur har den utvecklats? 
 
Författare: Emma Johansson, Sahar Zandian, Alexandra Persson 
 
Handledare: Britt Aronsson 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att se ifall hållbarhetsarbetet skiljer sig åt mellan de 

båda bankerna Nordea och Swedbank baserat på lagstiftad respektive frivillig 
redovisning. Utifrån Carroll’s trefaldiga modell kommer vi att undersöka inom 
vilket av områdena ekonomiskt, etiskt och legalt ansvar som den största 
faktiska förändringen har skett. Vi kommer även att undersöka om det skett en 
förbättring i det faktiska hållbarhetsarbetet utifrån legitimitetsteorin. 

 
Metod: Med utgångspunkt i vår problemformulering och frågeställning har vi tittat på 

bankernas hållbarhetsredovisningar och gjort sammanställningar utifrån ett 
antal indikatorer, sedan har vi kompletterat denna information genom att 
intervjua en anställd i en av bankerna som arbetar med just hållbarhetsfrågor. 
Den information som samlats in har analyseras och tolkats med hjälp av de 
teorier vi anser vara relevanta i ämnet, bl.a. Carroll’s pyramid och dennes 
trefaldiga modell samt legitimitetsteorin. Utifrån denna analys presenterar vi 
vår slutsats angående bankernas hållbarhetsarbete och diskuterar huruvida vår 
frågeställning blivit besvarad och vad vi upptäckt under arbetets gång.  

 
Slutsatser: Vi kan utifrån vår undersökning kunnat konstatera att redovisningen av 

hållbarhetsarbetet enligt GRI genomgått en positiv utveckling de senaste åren, 
för både Nordea och Swedbank, även om vägen dit sett annorlunda ut för 
respektive bank. Vi har sett vissa faktiska förbättringar av hållbarhetsarbetet, 
framför allt när det gäller utbildning, både intern och extern. Båda bankerna har 
dock en bra bit kvar innan man lyckats förankra hållbarhetsarbetet helt och 
hållet. Skillnaderna mellan lagstiftad och frivillig redovisning syns enbart i 
själva rapporterna, inte i det faktiska hållbarhetsarbetet. 
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Abstract 
 
Title: Corporate Social Responsibility in Nordea & Swedbank – How has it evolved? 
 
Authors: Emma Johansson, Sahar Zandian and Alexandra Persson 
 
Supervisor: Britt Aronsson 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this paper is to see if the sustainability work differs between the 

two banks Nordea and Swedbank based on legislated and voluntary reporting. 
Based on Carroll’s three-domain model of CSR we will examine within which 
of the areas economical, ethical and legal responsibility the largest actual 
change has occurred. We will also examine if there has been an improvement 
in the actual sustainability work according to the legitimacy theory. 

 
Method: With our defined problem in mind we have looked at the banks sustainability 

reports and made a compilation of a number of indicators, we have then 
complemented this information by interviewing a staff member who is working 
with sustainability issues for one of the banks. The collected information has 
been analysed and interpreted according to those theories we find relevant, for 
example Carroll’s pyramid and three-domain model, and the legitimacy theory. 
Based on this analysis we present our conclusion about the banks sustainability 
work and whether our problem has been answered and what we have 
discovered during the process. 

 
Results: Based on our study we have been able to establish that the reporting of 

sustainability work according to GRI has seen a positive development the last 
few years, in both Nordea and Swedbank, although the way there has been 
different for the two banks. We have seen some actual improvements when it 
comes to the sustainability work, especially regarding education, both internal 
and external. Both banks have a fairly long way to go until they successfully 
have managed to anchor their work with sustainability. The differences 
between legislated and voluntary reporting are only apparent in the actual 
reports, not in the sustainability work. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras utvecklingen av hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s riktlinjer 
och bakgrunden kring detta. Vi kommer även att presentera vår problemformulering följt av 
syfte med uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

Uppsatsens ämne grundar sig i vårt intresse av hållbarhetsredovisningens utveckling under de 
senaste åren, en utveckling som skett genom att samhället har börjat efterfråga ett ökat ansvar 
ifrån företagen.  Medvetenheten kring hur företagen runt om i världen påverkar samhället, 
ekonomin och miljön på olika nivåer växer. Företagens engagemang mot ett hållbart samhälle 
visas genom att ta hänsyn till det sociala och miljömässiga ansvaret samt strävan mot att 
främja mänskliga rättigheter (Svedberg Nilsson 2004).   
 
Corporate Social Responsibility, d.v.s. företagens sociala ansvar, är inget nytt fenomen utan 
har funnits i många år. Begreppet fick praktisk betydelse under 1960-talet, en tid då 
medvetandet kring företagens ansvar ökade. För många handlade företagande tidigare nästan 
uteslutande om att generera ekonomisk vinst, men med tiden blev det allt viktigare att 
företagen arbetade för att skapa hållbarhet även utanför det ekonomiska och juridiska planet 
och man började fokusera allt mer på företagens övergripande ansvar gällande miljö och 
samhälle (Carroll & Shabana 2010). De kommande åren uppstod ett flertal teorier och 
modeller som behandlade komponenterna gällande CSR, den kanske mest kända av dessa är 
CSR-pyramiden (Carroll 1991). 
 
CSR som i grund och botten handlar om att företagen frivilligt ska ta sitt sociala ansvar, är 
inte direkt frivilligt längre utan anses mer eller mindre vara ett krav. Företagen bedöms utifrån 
hur de tar sitt sociala ansvar samt hur de bidrar till ett mer hållbart samhälle (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 2008). Företag har tillämpat CSR under många år, men utvecklingen 
och intresset har ökat enormt de senaste 10 åren och under denna tid har fokuseringen på 
företagens sociala ansvar blivit allt viktigare för intressenterna (Carroll & Shabana 2010). I 
och med detta har även kravet på dokumentation av aktiviteterna ökat, det har blivit viktigt att 
kunna presentera en tydlig sammanställning av hållbarhetsarbetet för sina intressenter. Den 
här förändringen har lett till en stor ökning av så kallade hållbarhetsredovisningar de senaste 
åren. För bara några år sedan var det inte alls vanligt med hållbarhetsredovisning, särskilt inte 
inom branscher med låg direkt miljöpåverkan (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008). 
Enligt Sverigerapporten över arbetet med hållbarhetsredovisningar, 2007/2008 av PwC, var 
det främst företag med stor direkt påverkan på miljön som hållbarhetsredovisade, företag 
inom skogs-, verkstads, och transportindustrin, dessa låg därmed i framkant gällande 
redovisningen (Sverigerapporten). Finansbranschen är en bransch som anses ha låg direkt 
miljöpåverkan, här hittar vi bland annat banksektorn. Bankers direkta påverkan är 
förhållandevis liten och består främst utav förbrukning av energi, material och transporter, det 
finns även en indirekt påverkan som handlar om hur bankerna kan påverka sina intressenter 
(Svenska Bankföreningen 2008). Enligt Sverigerapporten låg bankerna efter med 
redovisningen i jämförelse med andra branscher, men rapporten visade på en ökning av icke 
finansiell redovisning (Sverigerapporten). Trots att företag i olika branscher har olika stor 
påverkan på samhället, förväntas numera alla företag ta lika stort hållbarhetsansvar 
(Öberseder & Schlegelmilch 2011).  
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Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företagen att visa att de engagerar sig i 
hållbarhetsfrågor för att möta intressenternas ökade krav. Av redovisningen framgår det hur 
företagen engagerar sig samt i vilken utsträckning, företagen ökar sin transparens genom att 
hållbarhetsredovisa (Perrini 2005). Det praktiska syftet med att upprätta en 
hållbarhetsredovisning är att kunna mäta, presentera och ta ansvar gentemot sina intressenter, 
inte bara externa utan även interna. Redovisningen ska ge en balanserad bild där man tar upp 
både positiva och negativa aspekter (RG - Riktlinjer för hållbarhetsredovisning). 
Utvecklingen av att allt fler företag börjat hållbarhetsredovisa har lett till att efterfrågan av 
riktlinjer ökat, detta för att lättare kunna förstå samt jämföra företagens redovisningar. Utfallet 
av det förändrade beteendet att agera ansvarstagande samt efterfrågan om att lättare kunna 
mäta prestationer samt presentera sitt arbete blev grunden till att ett internationellt ramverk 
utvecklades (Utrikesdepartementet 2010). En ideell nätverksbaserad organisation vid namn 
CERES utvecklade Global Reporting Initiative, riktlinjer som fick sitt genombrott 2006 och 
efter det fortsatte man kontinuerligt utöka sin strategi och sitt ramverk (GRI 2012a). 
Genombrottet kan vi tydligt se på antalet upprättade hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s 
riktlinjer för svenska börsnoterade företag redovisningsåret 2006 (Sverigerapporten). Idag 
används deras riktlinjer för hållbarhetsredovisningar av företag över hela världen för att kunna 
mäta samt rapportera utifrån samma metoder och indikatorer (GRI 2012a). Sedan år 2007 
finns det även svensk lagstiftning angående riktlinjer för extern rapportering för företag med 
statligt ägande, vilket betyder att det är krav för svenska statligt ägda företag att 
hållbarhetsredovisa enligt GRI. För de icke-statliga företagen är hållbarhetsredovisningen 
fortfarande frivillig (Utrikesdepartementet 2010). 

1.2 Problemformulering 

Redovisning enligt GRI syftar inte enbart till att systematisera redovisningen i sig utan syftar 
även till att utveckla och förbättra organisationers sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Dock 
saknas det i dagsläget forskning kring hur hållbarhetsredovisning enligt GRI påverkar 
organisationers arbete med hållbarhetsfrågor (Borglund el al 2010). En stor utmaning för 
företag som väljer att hållbarhetsredovisa är att avgränsa vilka frågor som organisationen bör 
rapportera samt hur dessa frågor ska mätas (miljoaktuellt.idg.se 2010). 
 
Indikatorerna som presenteras i GRI är kategoriserade utifrån Carrolls trefaldiga modell och 
berör områdena ekonomiskt, etiskt och legalt ansvar. Carrolls trefaldiga modell är en 
vidareutveckling på Carrolls pyramid som inte fångar upp den överlappning som finns mellan 
olika områden. Den trefaldiga modellen är inte hierarkisk utformat, ingen del är längre skild 
från den andra då alla delar påverkar varandra (Carroll & Schwartz 2003). Genom att tillämpa 
GRI:s olika indikatorer kan företag dra nytta utav de symbiotiska effekter som uppstår, när 
t.ex. etiska handlingar även får ekonomiska konsekvenser. Det finns idag inga studier som 
fördjupar sig kring dessa möjligheter som Carrolls trefaldiga modell uppvisar. 
 
Enligt studier gjorda av Näringsdepartementet har svenska statliga företag blivit bättre på att 
redovisa sitt hållbarhetsarbete dock visar studien att själva hållbarhetsarbetet i sig inte har 
förbättrats. Rapporten visar att GRI lett till att statliga bolag blivit bättre på att systematisera 
sitt hållbarhetsarbete, att de skaffat en bättre lägstanivå samt att de prioriterar 
hållbarhetsfrågor mer. Däremot har vi inte sett några stora förändringar i företagens 
kärnverksamheter eller i det praktiska hållbarhetsarbetet, säger Magnus Frostenson som är en 
av rapportförfattarna. Rapporten tar också upp svårigheter kring användningen av GRI:s 
riktlinjer. Av intervjuerna som författarna genomförde framgår det att en del företag upplever 
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att det finns vissa svårigheter med att använda sig av riktlinjerna på just deras verksamhet, 
svårigheter som att välja vilka indikatorer ur GRI som är relevanta för deras företag. Det 
framgår även av intervjuerna att flera företag har arbetat med att översätta GRI-indikatorer till 
hållbarhetsmått och hållbarhetsmål som är relevanta för organisationen. Det är svårt att tala 
om GRI i organisationen, hävdas det, vilket gör att företagen översätter GRI till andra 
relevanta nyckeltal som anses tydligare och kan användas i företaget (Borglund et al 2010). 
För att hållbarhetsredovisningen ska ge resultat på det faktiska hållbarhetsarbetet menar Marc 
J. Epstein i sin bok Making Sustainability Work att det måste appliceras i hela verksamheten, 
arbetet måste bli en del utav företagets strategi (Epstein 2008).  
 
En studie gjord på cirka 500 amerikanska bolag under perioden 2003-2006 visar på tydliga 
skillnader på branscher med liten och stor miljörisk. Studien är gjord av Lars Hassel som är 
professor vid handelshögskolan på Umeå Universitet och Natalia Semenova som är professor 
vid Åbo Akademi i Finland. Även här tas bank upp som en bransch med liten miljörisk. 
Författarna skriver att företag med liten miljörisk har större möjlighet till lönsamhet och ökat 
marknadsvärde i och med att det kostar mindre för dessa företag att upprätta 
hållbarhetsredovisning. Studien visar på en koppling mellan bransch- samt bolagsspecifika 
miljörisker och den finansiella prestandan, även marknadsvärdet påverkas av de båda 
miljöriskerna (Strid 2008).  
 
Att arbeta med hållbarhetsfrågor kan leda till många fördelar för företaget. Men för att ta del 
av långsiktiga fördelar och positiva faktiska resultat krävs det så väl extern som intern 
kommunikationen till medarbetare, investerare och andra intressenter. Kommunikationen 
internt av hållbarhetsfrågor är otroligt viktig för utvecklingen av det faktiska 
hållbarhetsarbetet, det engagerar medarbetarna i hela processen samt ger möjlighet till 
feedback av det strategiska arbetet (Epstein 2008). Utan den strategiska förankringen i 
hållbarhetsredovisningen saknar den relevans, det behövs mål och jämförande siffror för att 
redovisningen ska kunna användas. Redovisningar som saknar strategisk förankring är inte 
relevant för intressenter att använda utan uppfattas mer vara för syns skull (Larsson & 
Ljungdahl 2008). Det här har skapat diskussioner om företagens sociala rapporter verkligen är 
mått på socialt ansvar eller om det endast är ett sätt att skapa legitimitet hos företagens 
intressenter (Crowther et al 2004).  Det ökade trycket på hållbarhetsfrågor och företagens 
engagemang har bidragit till större tonvikt på positiv information där tyngdpunkten ligger i att 
framstå som legitima aktörer på marknaden (Chen et al 2007). Företag kan uppnå fördelar 
genom att engagera sig i hållbarhetsfrågor men detta faktum har också väckt funderingar 
angående företagens syfte med engagemanget, om det är för genuint intresse eller för att få 
positiv PR. Det finns ett antal diskussioner angående att de flesta ansvarstagande företagen 
engagerar sig för att företagets värde ska öka, så väl ekonomiskt som för förbättrat rykte 
(Mohr & Webb 2005).  Trots att samtliga storbanker idag använder sig av GRI finns stor 
osäkerhet hos intressenter kring det som redovisas och menar på att företagen skönmålar sin 
verksamhet. Detta kallas window dressing vilket betyder att företagen skapar en bild av att 
vara mer ansvarstagande och miljövänliga än vad de egentligen är (Crowther et al 2004).  
 
Med detta som grund har vi valt att studera Nordea och Swedbank som båda verkar i en 
bransch med låg direkt miljöpåverkan och därmed har mycket att tjäna på att 
hållbarhetsredovisa. Att vi valde just dessa båda banker är att Nordea är ett statligt ägt företag 
som därmed omfattas av lagstiftningen angående riktlinjer för extern rapportering för företag 
med statligt ägande och har därmed varit tvungna att hållbarhetsredovisa enligt GRI sedan år 
2008, medan Swedbank gör det på frivillig basis årligen sedan 2009. 
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I en studie gjord av regeringskansliet år 2010 presenterades konsekvenserna av de nya 
riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag, i studien ingick Nordea. Det går 
dock inte att urskilja svaren som Nordea bidrog med utan studiens sammanställdes utifrån alla 
50 företagens svar, vi tycker därför att det är relevant att tre år senare undersöka Nordeas 
hållbarhetsredovisning med fokus på det faktiska och strategiska resultatet. I studien 
poängterade de även att redovisning enligt riktlinjerna har inneburit en lärprocess för 
företagen och att riktlinjerna i sig inte förändrar hållbarhetsarbetet utan att det tar tid. I början 
krävdes det stort fokus på upprättandet av redovisning enligt GRI:s riktlinjer, konsulthjälp 
användes av många företag men allt eftersom har det minskat och företagens egen kunskap 
har ökat (Borglund et al 2010). Enligt regeringskansliets verksamhetsberättelse för år 2011 
kan vi utläsa att många av de statligt ägda företagen redovisar tidsatta och kvantifierbara 
hållbarhetsmål, huvudfokus ligger på miljö-, och mindre fokus läggs på sociala mål. Det 
framgår dock inte i vilken omfattning eller vilka företag som redovisar målen samt om de 
tidigare målen har uppfyllts (Regeringskansliet 2011).  
 
Vi vill därför undersöka hur Nordeas faktiska hållbarhetsarbete ser ut idag i jämförelse med 
hur det såg ut år 2008 när redovisningen enligt GRI började. För att ge studien större djup 
ville vi också jämföra med en bank som inte är tvungen enligt lag att upprätta en 
hållbarhetsredovisning men ändå valt att göra det. Genom denna jämförelse hoppas vi kunna 
se ifall lagstiftning har verkat positivt på hållbarhetsarbetet eller ifall redovisningen håller 
samma nivå då man valt att redovisa frivilligt.  

1.3 Problemställning 

Vilka skillnader ser vi mellan hållbarhetsredovisningar som är upprättade enligt lag respektive 
frivilligt? 
 
Hur har hållbarhetsredovisning och arbetet med hållbarhetsfrågor utvecklats med tiden för 
Nordea & Swedbank?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se om hållbarhetsarbetet skiljer sig åt mellan de båda bankerna 
baserat på lagstiftad respektive frivillig redovisning. Utifrån Carrolls trefaldiga modell 
kommer vi att undersöka inom vilket av områdena ekonomiskt, etiskt och legalt ansvar som 
den största faktiska förändringen har skett. Vi vill också undersöka om det skett en förbättring 
i det faktiska hållbarhetsarbetet, utifrån legitimitetsteorin vill vi undersöka om bankernas 
engagemang i hållbarhetsfrågor gett något resultat. 

1.5 Begreppsdefinitioner/Terminologi 

CSR – Corporate Social Responsibility, företagens sociala ansvarstagande i samhället. 
Handlar om hur företag tar sitt sociala ansvar och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Någon 
generell definition finns fortfarande inte, men Europeiska Kommissionens policy lyder: 
 

The Commission defines corporate social responsibility as “the responsibility of 
enterprises for their impacts on society”. To fully meet their social responsibility, 
enterprises “should have in place a process to integrate social, environmental, 
ethical human rights and consumer concerns into their business operations and 
core strategy in close collaboration with their stakeholders”. 
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Hållbarhetsredovisning – Handlar allmänt om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot 
både interna och externa intressenter, för vad företaget uppnått i sitt arbete mot en hållbar 
utveckling. Vi använder begreppet framför allt när vi diskuterar den skriftliga rapport som 
bankerna presenterar årligen. När vi använder termerna “redovisning” och “rapport” i arbetet 
är det hållbarhetsredovisningen vi syftar på. Gäller det annan typ av redovisning skriver vi ut 
den kompletta termen, t ex årsredovisning. 
 
GRI – Global Reporting Initiative, en oberoende organisation som utvecklat internationella 
riktlinjer för hur organisationer kan mäta samt rapportera sina miljömässiga, ekonomiska, 
sociala och ledningsresultat. 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenterar vi de metoder vi använt för att samla in information, genomföra 
analys och beskrivning av informationen, tolka analysresultaten och utvärdera denna tolkning. 

2.1 Kunskapssyfte 

Eftersom hållbarhetsarbete blivit allt vanligare i alla typer av företag och det numera snarare 
är regel än undantag att ett företag hållbarhetsredovisar har det blivit ett relevant ämne inom 
det företagsekonomiska området. Inledningsvis berättade vi om en studie som visat att 
redovisningen för statligt ägda företag i sig har blivit bättre men att själva hållbarhetsarbetet 
inte uppvisat dessa förbättringar. Studien genomfördes 2010 och vi ville nu se ifall det blivit 
någon förändring inom området. Detta jämförs med hållbarhetsarbetet i ett icke-statligt 
företag för att se ifall skillnader finns mellan lagstiftad och frivillig redovisning. Vi var 
intresserade av att se ifall bankerna är bättre idag på att skapa en strategisk förankring. Att vi 
siktade in oss på finansbranschen och banker beror på att vi ville undersöka en bransch med 
liten direkt miljöpåverkan. Enligt Sverigerapporten har branscher med liten miljöpåverkan 
mest att vinna på av att hållbarhetsredovisa och vi vill därför undersöka om det har skett 
någon faktiskt förändring utav hållbarhetsarbetet i sådana företag. 

2.2 Kunskapsansats 

Eftersom vi i vår studie inte bara ville studera och beskriva bankernas arbete, utan även uppnå 
en förståelse för hur och varför hållbarhetsarbetet ser ut som det gör utgår vi från ett 
hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken är ett tolkningsvetenskapligt synsätt där man fokuserar 
mycket på hur man förstår det man studerar och handlar om både förförståelse, delförståelse 
och helhetsförståelse. Vi har i och med vårt insamlingsarbete och förberedande inför 
skrivandet av uppsatsen satt oss in i vad hållbarhetsarbete innebär och skapat oss en viss 
förståelse för vad det är, varför det görs och vad man vill åstadkomma. Därmed har vi skapat 
oss en egen bild av ämnet, våra egna erfarenheter och tidigare kunskap spelar in till viss del 
och vi kan därför inte göra anspråk på att vårt arbete är objektivt. Författare i ämnena 
vetenskaps- och kunskapsteori brukar förklara detta som typiskt när man arbetar enligt det 
hermeneutiska synsättet, att tolkningarna blir subjektiva (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008). 
 
Den ansats vi har valt att arbeta utifrån är induktion, vilket innebär att vi utgår från empirin 
för att sluta oss till generell kunskap om teorin (Andersen 1998). Trots att vi har en del empiri, 
som indikatorerna som under andra omständigheter skulle kunna behandlas deduktivt och 
genom alternativa synsätt, såsom positivism, följer vi även här den tolkningsvetenskapliga 
linjen. Anledningen till detta är att även om bankerna följer GRI:s riktlinjer så finns det visst 
utrymme för egna tolkningar, dessa tolkningar sker fortlöpande när bankerna arbetar med 
hållbarhet och när de sammanställer sina redovisningar. Vilket innebär att även indikatorer av 
numerisk karaktär hamnar inom ramen för hermeneutik i detta arbete.  

2.2.1 Generaliserbarhet 

Induktion bygger på systematiserade erfarenheter, vilket innebär att vi inte kan konstatera 
med säkerhet att vårt resultat går att generalisera i det avseende att det gäller för alla banker, 
alltid. Vi utgår dock ifrån att våra slutsatser gäller för dessa banker, vid denna tidpunkt. Det 
faktum att banker följer GRI:s riktlinjer i sina hållbarhetsredovisningar skulle kunna innebära 
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att en generalisering var möjlig, dvs. man skulle kunna påstå att de företag som följer dessa 
riktlinjer fungerar, arbetar och redovisar på ett likartat sätt, och att det vi kommer fram till kan 
appliceras på valfri bank. Men detta skulle kräva en betydligt mer omfattande studie av ett 
flertal banker, med extensiva undersökningsmetoder, något vi inte har möjlighet till under den 
tilldelade tidsramen.  

2.3 Urval 

Anledningen till att vi valt just Nordea och Swedbank för vår studie är först och främst 
baserat på det faktum att vi ville jämföra två banker som redovisar enligt GRI, en lagstiftat 
och en frivilligt. Eftersom Nordea är den enda av storbankerna som redovisar enligt lag var 
det ett krav att ha med dessa för att kunna genomföra studien. Nordeas ansvariga för CSR gav 
oss ett positivt svar på frågan om att medverka. Valet av bank som redovisar på frivillig basis 
blev ganska enkelt i slutändan. Vi kontaktade de övriga 3 storbankerna SEB, Handelsbanken 
och Swedbank med en förfrågan om att medverka i vår studie genom att svara på ett antal 
frågor gällande deras hållbarhetsarbete. Av dessa tre var det Swedbank som gick med på att 
delta fullt ut, därför föll valet på denna bank. SEB hade, pga. att de begränsat sig till att bidra 
till 5 uppsatser/termin vilket redan var uppfyllt, endast möjlighet att svara på få, korta frågor 
och vi kände att detta inte räckte för att adekvat kunna komplettera den information vi 
behövde. Handelsbanken svar kom så pass sent att det inte var aktuellt att inkludera dem i 
studien.  

2.4 Undersökningsmetoder 

För att ta reda på den information vi behövde för att kunna testa våra teorier och besvara vår 
frågeställning behövde vi ta fram relevanta undersökningstekniker, redskap för att få tillgång 
till rätt information för att kunna uppfylla syftet med arbetet. Vi valde att angripa detta från 
två infallsvinklar och har använt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ data, 
bestående av både primär- och sekundärdata, vilket ger oss mer bredd i studien av bankernas 
hållbarhetsarbete. Denna kombination av tillvägagångssätt och metodtriangulering ger en 
samlad kombinationsperspektivistisk förståelse. Metoderna kompletterar varandra och 
svagheterna i den ena metoden kan uppvägas av de starka sidorna hos den andra metoden 
(Andersen 1998). Vi har dels studerat och sammanställt ett antal indikatorer från bankernas 
hållbarhetsredovisningar, dels har vi genomfört en intervju med en av Swedbanks anställda 
som arbetar med hållbarhet. Tanken har hela tiden varit att eventuella luckor i 
sammanställning av indikatorer kan fyllas med svar från bankerna för att få en så komplett 
bild som möjligt inför analysen. 

2.4.1 Datainsamling 

För att få fram ett underlag för undersökningen har vi samlat in data från de 
hållbarhetsredovisningar som tillhandahålls av respektive bank. Här handlar det om både 
kvalitativa och kvantitativ sekundärdata, information som redan finns tillgänglig (Andersen 
2008). Redovisningarna finner man på bankernas hemsidor.  Indikatorerna har studerats och 
samlats in från alla redovisningar från år 2008/2009 och framåt och där det varit aktuellt finns 
det även med information från tiden före 2008, detta för att få en bättre bakgrundsbild. En 
sammanställning av dessa har genomförts för att ge en tydlig bild av hur utvecklingen sett ut 
fram till 2012. En del av indikatorerna är av numerisk karaktär, medan övriga finns i form av 
text och även här blir det till viss del en tolkningsfråga. Här har vi dock haft möjlighet att 
ställa frågor vid intervjun ifall vi finner att någon av indikatorerna beskrivits tvetydigt eller 
oklart. Utöver hållbarhetsredovisningarna har vi även hämtat kompletterande information från 
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bankernas hemsidor, såsom årsredovisning, eftersom all fakta inte står samlad i CSR-
rapporten, utan vid vissa indikatorer hänvisar man till årsredovisningen och i enstaka fall till 
bankens hemsida. I redovisningens GRI-index hänvisar bankerna ibland till flera sidor i 
rapporten, och det har det varit vår uppgift att gå igenom all information, tolka och utläsa 
relevant fakta utifrån vår förmåga. 

2.4.2 Indikatorer 

Våra valda indikatorer är presenterade närmare i kapitlet GRI. Indikatorerna är kategoriserade 
utifrån Carrolls trefaldiga modell och berör områdena ekonomiskt, etiskt och legalt ansvar. 
Av alla indikatorer som ingår i GRI studerades 60 st., dvs. de som rapporterats i sin helhet 
eller delvis. Fler indikatorer står med i redovisningarna, men rapporteras inte alls, så dessa 
kunde vi bortse ifrån. Indikatorerna har granskats individuellt och en sammanställning har 
gjorts för att kunna se förändringarna genom åren. Indikatorerna består av både 
standardindikatorer som används av alla typer av företag och branschspecifika indikatorer, i 
detta fall riktlinjer framtagna för finansbranschen: Sustainability Reporting Guidelines & 
Financial Services Sector Supplement (Globalreporting.org). 

2.4.3 Intervjuer 

Först och främst vill vi förklara varför studien endast innehåller intervju med Swedbank och 
inte med Nordea. Vi fick tidigt kontakt med Nordea som gav oss ett positivt svar på vår fråga 
om att medverka i vår undersökning genom att svara på de frågor vi hade. När vi gått igenom 
redovisningarna och sammanställt kompletterande frågor skickade vi dem till de båda 
bankerna. Svar från Swedbank kom relativt snabbt, men trots flera kontaktförsök fick vi inget 
svar från Nordea. Vi har därför fortsatt vårt arbete utifrån detta, och avsaknaden av 
kompletterande information från Nordea är något vi fått ta hänsyn till i vår analys och slutsats. 
Vår inledande tanke var att genomföra personliga intervjuer med ansvariga för CSR på 
respektive bank, men enligt bankernas egna önskemål ställdes intervjufrågorna skriftligt 
istället. Vi utformade frågorna med hjälp av den information vi samlat in via redovisningarna, 
och ställde frågor om sådant vi kände saknades eller var otydligt i rapporterna. De formulär vi 
tog fram motsvarade en semistrukturerad intervju med ett flertal frågor vi ville ha svar på, 
men där respondenterna hade möjligheten att gå utanför frågorna och berätta mer ingående 
om det dessa tyckte var särskilt relevant. Denna typ av intervju kände vi gav oss mest 
användbar information och skulle leda till att vi fick mer djup i svaren. Frågorna var inte 
identiska till båda bankerna eftersom vi utformat dem utefter den information vi samlat in via 
redovisningarna, vi ville på så sätt försöka få svar från vardera bank som kompletterade den 
information vi har om just deras hållbarhetsarbete. Vi valde att använda oss av intervjun från 
Swedbank, trots att det på sätt och vis kan bidra till en mindre rättvis jämförelse mellan 
bankerna. Anledningen till detta är att Nordeas hållbarhetsredovisningar är väl genomarbetade 
och strukturerade, det uppstår inte riktigt lika många frågetecken som det gör gällande 
Swedbanks redovisning. Därför anser vi att intervjusvaren från Swedbank är nödvändiga för 
att få information vars omfattning är likvärdig den som vi fått från Nordeas redovisning.  

2.5 Diskussion av undersökningsmetoder 

Genom att kombinera undersökningsmetoder har vi fått en bredare grund inför den 
kommande analysen. Det finns dock vissa problem som uppstår när man, som i detta fall, 
använder sig nästan uteslutande av information som tillhandahålls av de företag man studerar. 
Man kan inte förutsätta att informationen är objektiv, utan att det som presenteras är det som 
bankerna vill att omvärlden och intressenterna ska ta del av, och det bankerna tror är av 
intresse för dessa. Redovisningar görs ofta till fördel för bankerna, då de kan välja att 
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presentera negativa siffror väldigt kort och fokusera på och ge mer utrymme åt den positiva 
informationen. Detsamma gäller de personer man väljer att intervjua. Eftersom de arbetar åt 
banken och arbetar på heltid med hållbarhetsfrågor bör man vara medveten om att bilden som 
ges av banken och dess arbete inte är särskilt nyanserad. För att få en bredare översikt hade 
man kunnat intervjua även andra medarbetare på bankerna, som arbetar inom andra 
avdelningar, eftersom hållbarhetsarbetet är något som bör engagera alla medarbetare och som 
ska genomsyra organisationen i sin helhet. Detta är ett problem vi är medvetna om, men vi har 
givetvis varit tvungna att göra avgränsningar för att studien inte ska bli alltför omfattande och 
för att vi ska kunna fokusera på just vår specifika frågeställning. 

2.5.1 Trovärdighet 

Eftersom detta till största del är en kvalitativ studie har vi valt att använda oss av begreppen 
trovärdighet och tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet. Trovärdighet avser det 
valda mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. I vår 
undersökning är det inte enbart tydliga variabler som kan mätas eftersom det till stor del är en 
kvalitativ studie, i sådana fall gäller det att hitta olika samband och processer. Trovärdigheten 
beror till stor del på hur systematiskt man har gått tillväga i undersökningsarbetet och att man 
redovisar klart och tydligt hur detta gått till, d.v.s. att det finns transparens i arbetet och 
beskrivningen av detta. Vi har hela tiden under arbetets gång strävat efter att ha en hög 
transparens och redogöra detaljerat för hur vi går tillväga i alla steg av undersökningen och i 
detta avseende kan vi påstå att den kommunikativa trovärdigheten är relativt hög. Ytterligare 
en aspekt gällande den inre trovärdigheten är hur man analyserar empirin och eftersom vi 
kommer att använda oss av teoritriangulering, d.v.s. se på problemet ur olika synvinklar, kan 
vi även här hävda att trovärdigheten är hög. Detsamma gäller metodtrianguleringen.  

2.5.2 Tillförlitlighet 

När man genomför en undersökning bör även de tillvägagångssätt man använder sig av ge 
tillförlitliga och stabila utslag, dvs. ha en hög tillförlitlighet. Det förutsätter att det 
angreppssätt man valt hade gett andra undersökare samma resultat om de genomfört försöket 
vid ett annat tillfälle och med ett annat urval. Vi kan inte påstå att detta är fallet för det 
tillvägagångssätt vi använt oss av. De resultat man får är till stor del beroende av exempelvis 
både de personer man väljer att intervjua och de som genomför intervjun, eftersom alla har 
sina egna personliga erfarenheter och synsätt. Svaren på frågorna som ställs kan därför variera 
i relativt stor utsträckning. Inte heller vid användandet av numeriska mätinstrument är man 
garanterad en hög tillförlitlighet och bristen på detta är ofta ett problem när det gäller tolkande 
undersökningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008). Dock är det så att tillförlitligheten 
tolkas något annorlunda i en kvalitativ undersökning eftersom svaren man får kan vara olika, 
men de kan ändå anses vara tillförlitliga ifall intervjuaren lyckas fånga det unika i situationen 
och detta yttrar sig som variation i svaren. I sådana fall är det inte lika viktigt att samma svar 
erhålls om man försöker reproducera undersökningen. Det finns alltså en del problem med 
tillförlitlighet särskilt när man arbetar med kvalitativa metoder, men vi anser att de 
undersökningsmetoder vi valt ger oss viss tillförlitlighet eftersom intervjuerna utgår från ett 
antal standardiserade frågor. Detsamma gäller vid studierna av indikatorer. 

2.6 Övergripande metod 

Med utgångspunkt i vår problemformulering och frågeställning har vi tittat på bankernas 
hållbarhetsredovisningar och gjort sammanställningar utifrån ett antal indikatorer, sedan har 
vi kompletterat denna information genom att intervjua en anställd i en av bankerna som 
arbetar med just hållbarhetsfrågor. Den information som samlats in har analyseras och tolkats 
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med hjälp av de teorier vi anser vara relevanta i ämnet, bl.a. Carroll’s pyramid och trefaldiga 
modell. Utifrån denna analys presenterar vi vår slutsats angående bankernas hållbarhetsarbete 
och diskuterar huruvida vår frågeställning blivit besvarad och vad vi upptäckt under arbetets 
gång.  
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3 Global Reporting Initiative, GRI 
Det här avsnittet är en grund för vår empiriska studie där vi kommer fördjupa oss i hur 
Nordea och Swedbank utvärderar samt redovisar enligt GRI:s riktlinjer. För att få en 
förståelse kring hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer börjar vi med att utarbeta en 
grundförståelse för begreppet. GRI:s riktlinjer bygger på The Triple Bottom Line’s, TBL, 
definition av CSR som innebär att företagen måste ta hänsyn till miljö, ekonomi och sociala 
aspekter i sin hållbarhetsredovisning. 

3.1 Hållbarhetsredovisning 

Under de senaste 10-15 åren har förväntningarna på företagens miljöarbete ökat vilket har 
medfört att de allra flesta större organisationer idag redovisar sina CSR-aktiviteter i separata 
hållbarhetsredovisningar (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008). 
Hållbarhetsredovisningar, eller miljöredovisningar som det tidigare kallades, är relativt nytt 
då de enbart har publicerats i cirka 20 år. Tidigare var de mer utformade för marknadsföring 
än för att informera om företagens miljöprestanda (Larsson & Ljungdahl 2008). 
Redovisningarna har under de senaste åren blivit mer tydliga och standardiserade, och allt fler 
företag har idag valt att upprätta sina redovisningar enligt GRI:s riktlinjer för vad 
redovisningen bör innehålla. GRI har blivit ett allmänt accepterat verktyg för utformningen av 
företagshållbarhetsredovisning (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008). Sverige var det 
första landet som lagstiftade om obligatoriska hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s riktlinjer 
för statligt ägda företag. Lagändringen gick igenom november 2007, huvudsyftet med lagen 
var att öka engagemanget och transparensen samt förbättra uppföljandet av CSR arbetet 
(Borglund et al 2010).  

3.2 The Triple Bottom Line 

The Triple Bottom Line, TBL, är ett sätt att definiera begreppet CSR och handlar om att 
företagen inte bara bör fokusera på det ekonomiska värdet utan även ta hänsyn till det 
miljömässiga och sociala värde som företaget tillför. TBL skiljer sig från de traditionella 
rapporteringarna eftersom den innehåller miljömässiga och sociala mätningar. Begreppet 
grundades år 1994 av John Elkington, som menar att hållbarhetsarbetet bör blandas med de 
traditionella ekonomiska redovisningarna. För att ge siffrorna betydelse bör läsaren ha 
tillgång till företagets handlingar angående miljöpåverkan och socialt ansvarstagande för att 
kunna fatta ett korrekt beslut angående företagets resultat. I stället för att prata om vad ett 
företag åstadkommit ”på sista raden” i en årsredovisning, dvs. vilken vinst eller förlust 
företaget gjort, borde man alltså prata om vad man åstadkommit på de tre sista raderna, 
menade Elkington (Grankvist 2009). De tre raderna kallas även för people, planet och profit, 
dessa tre benämningars syfte är att mäta den ekonomiska, sociala och miljömässiga 
prestandan i företaget. För att få ansvarsfulla företag måste företagen vara uppmärksammade 
om situationen, när företagen börjar mäta och kommunicera sina sociala och miljömässiga 
effekter så kommer vi att få medvetna och ansvarstagande företag. Det finns ingen universell 
standard för beräkning av TBL, det finns heller inte en allmänt accepterad standard för de 
åtgärder som ingår i samtliga tre TBL-kategorierna. Detta kan ses som en styrka eftersom det 
tillåter användaren att anpassa ramen till företagens behov (Elkington 1999). 
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Den ekonomiska aspekten av hållbarhetsutveckling bygger på den ekonomiska påverkan som 
företaget har på sina intressenter samt på lokala, nationella och globala system. Indikatorerna 
visar företagets ekonomiska påverkan på samhället, flödet av kapital mellan företaget och 
intressenterna. Ekonomiska variabler: Personliga intäkter, kostnader för undersysselsättning, 
sysselsättning och intäkter per sektor bidrar till grov statlig produktion (Elkington 1999). 
 
Den sociala aspekten av hållbarhetsutveckling som bygger på den påverkan som företaget har 
på det sociala, både i arbetslivet och i samhället. Hur företaget tar hänsyn till grundläggande 
rättigheter och andra etiska aspekter, den sociala prestandan brukar delas in i 
anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Sociala 
variabler: Arbetslöshet och arbetskraftsdeltagande kvinna/man (Larsson & Ljungdahl 2008). 
 
Den miljömässiga aspekten av hållbarhetsutveckling bygger på företagets miljöpåverkan, hur 
företaget påverkar mark, luft och vatten samt samhället som helhet. Den här påverkan kan 
delas in i två delar, indirekt och direkt påverkan. Den indirekta miljöpåverkan som företaget 
har handlar om hur företagen påverkar sina intressenters miljöpåverkan och den direkta 
påverkan bygger på företagets resursförbrukning av främst material, energi och vatten. 
Miljövariabler representera mätningar av: Luft- och vattenkvalitet, energiförbrukning och 
fossila bränslen (Elkington 1999). 

3.3 GRI 

GRI är internationella riktlinjer för hur organisationer kan mäta samt rapportera sina 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och ledningsresultat (GRI 2012a). Organisationen 
grundades år 1997 av den amerikanska organisationen Coalition for Environmentally 
Responsible Economies, CERES, samt i samarbete med ett antal globala organisationer (PwC 
2008). Den första versionen av riktlinjer lanserades år 2000 efter två år av utveckling, 
granskning och uppföljning. Strax efter att de första riktlinjerna lanserades så separerade GRI 
från CERES och blev därmed en oberoende organisation. Sedan dess har GRI utvecklats ett 
flertal gånger där t.ex. rapportering utav mänskliga rättigheter och lokala effekter på samhället 
lagts till (GRI 2012c).  
 
GRI är en oberoende organisation som får finansiering från olika källor så som regeringar, 
företag, stiftelser, organisationer och supportrar. Riktlinjerna och redovisningsmetoderna 
utvecklas hela tiden, vilket leder till höga utvecklingskostnader. Kostnaderna delas dock, tack 
vare den spridda finansieringen, ut på många olika intressenter vilket gör fortsatt utveckling 
möjlig. Att antalet intressenter i organisationen är så stort beror också på att de vill få in så 
många infallsvinklar som möjligt angående standardupplysningarna som ska ingå i 
hållbarhetsredovisningen. De upplysningar som ingår i hållbarhetsstyrningen handlar om att 
ge läsaren förståelse kring organisationens hantering och resultat inom specifika områden. Det 
finns även olika tillämpningsnivåer som mäter hur mycket utav GRI:s riktlinjer som har 
tillämpats i redovisningen (GRI 2012b). 
 
Visionen med GRI är att få redovisning över ekonomiska, miljömässiga och sociala 
prestationer lika accepterat som finansiell redovisning. GRI är ett nätverksbaserat system som 
innehåller ett ramverk som organisationer runt om i världen kan välja att använda sig av (GRI 
2012a). GRI hjälper organisationerna att skapa en hållbarhetsredovisning, riktlinjerna hjälper 
organisationerna att sätta mål, mäta resultaten, hantera förändringar samt att kommunicera de 
positiva och negativa effekterna till omgivningen (GRI 2012b). 
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Sverige var det första landet i världen där man beslutade att alla statliga företag skulle 
presentera hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s internationella riktlinjer samt externt granska 
redovisningen, den lägsta tillämpningsnivån är därmed C+ för statliga företag. Detta beslut 
togs av regeringen i november 2007 (Näringsdepartementet 2007), huvudsyftet med lagen var 
att öka engagemanget i hållbarhetsarbetet samt öka transparensen av företagets ekonomiska, 
sociala och miljömässiga ansvar samt förbättra uppföljandet av arbetet (Borglund et al 2010). 
En undersökning gjord på uppdrag av Regeringskansliet visar en kraftig ökning av 
användandet av GRI under år 2008, det året använde ca 1000 företag och organisationer i 
världen GRI vid rapportering av sitt hållbarhetsarbete, vilket var en kraftig ökning med 
ungefär 45 procent jämfört med året innan (GRI 2012a). För icke statligt ägda företag är det 
däremot fortfarande frivilligt att hållbarhetsredovisa. Företagen väljer själva i vilken 
utsträckning de vill engagera sig i hållbarhetsfrågor (Näringsdepartementet 2007). 

3.4  Hur ska informationen redovisas? 

Det första steget i regelverket är hur informationen ska redovisas, den här delen bygger på 
principer och vägledning. Det handlar om att ge företagen vägledning av vilka principer som 
ska användas. Det finns olika redovisningsprinciper för väsentlighet, kommunikation, 
intressenter, hållbarhetssammanhang och fullständighet. Det finns även principer för att 
fastställa kvaliteten av redovisningen, principer för balans, jämförbarhet och precision. 
Principernas grundläggande syfte är att definiera vilket innehåll som bör redovisas samt för att 
skapa transparens över redovisningen.  Företagen kan utföra tester för varje princip, testerna 
görs för att uppnå hög kvalité på informationen som ska redovisas (GRI 2000-2006d). 
 
 

 
Figur 1: GRI: s Riktlinjer - Översikt, fritt efter globalreporting.org 

3.4.1 Redovisningsprinciper 

Väsentlighet: Det viktigaste vid val av vilken information som ska redovisas är att utgå från 
det specifika företaget, för att sedan välja indikatorer som speglar företagets ekonomiska, 
miljömässiga och sociala påverkan. Tydligheten av redovisningen styrs av valet av indikatorer, 
för att redovisningen ska bli intressant och användbar av intressenterna krävs det att företaget 
har valt relevanta och intressanta områden samt indikatorer som är aktuella för just deras 
företag. Vid val av områden och indikatorer kan man göra tester för att utläsa väsentligheten, 
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testerna delas upp i externt som behandlar relevanta lagar och bestämmelser, utmaningar för 
den specifika branschen och så vidare, den andra delen är internt som behandlar risker och 
framgångsfaktorer som kan påverka företaget och så vidare (GRI 2000-2006d). 
 
Kommunikation med intressenter: Ett företag har olika sorters intressenter som i sin tur har 
olika förväntningar på företaget, dessa förväntningar måste företaget ta ställning till. I och 
med att intressenterna har olika förväntningar gäller det för företaget att balansera de olika 
kraven så att alla intressenter känner sig bemötta och tillgodosedda. Hur vida företagen väljer 
att arbeta och tolka förväntningarna ska slutligen sammanställas och kommuniceras genom 
redovisningen. Företagets intressenter kan vara såväl internt som externt. För att testa om 
kommunikationen sköts på rätt sätt kan man genomföra ett test som går ut på att företaget ska 
identifiera och beskriva vilka intressenter som de ansvarar inför samt kolla så att 
redovisningen innehåller information om det som intressenterna efterfrågar (GRI 2000-2006d). 
 
Hållbarhetssammanhang: Företag påverkar hållbarheten på olika sätt och det gäller för 
företaget att presentera och sammanställa sin miljöpåverkan. Det som bör ligga som grund för 
hållbarhetsredovisningen är hur företaget bidrar eller i alla fall strävar efter att bidra till en 
förbättring eller försämring av ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden i samhället. 
Redovisningen av olika resultat bör ske i förhållande till de begränsningar och krav som ställs 
på den specifika bransch som företaget är verksamt i. Resultaten ska sedan ställas emot 
företagets egna affärs-, och hållbarhetsstrategi. För att testa detta så kan företaget se om de 
presenterar sin syn på hållbarutveckling utifrån ett objektivt synsätt, där de framställt 
tillgängliga mått på redovisade områden i rätt sammanhang (GRI 2000-2006d). 
 
Fullständighet: Rutiner för att samla information bör göras utifrån i vilken mån informationen 
är rimlig och lämplig att samlas in. Informationen som samlas in och som sedan ska redovisas 
måste täcka de väsentliga områdena för att visa företagets ekonomiska, miljömässiga och 
sociala påverkan. Den insamlade informationen ska vara kopplad till perioden för 
redovisningen och informationens omfattning ska framgå, det vill säga vilka områden inom 
hållbarhet som har redovisats. Det ska även tydligt sammanställas vilka enheter i företaget 
som står som grund för informationen i redovisningen. Utifrån informationen som redovisas 
ska intressenterna kunna skaffa sig en rättvisbild utav företagets resultat. Tester kan göras av 
företagen genom att granska så att informationen som redovisas anses vara väsentlig utifrån 
alla principer, samt genom att granska redovisningen för att se att den inte undanhåller 
relevant information som visar på en annan ekonomiska, miljömässig och social påverkan, 
och därmed skulle vara av betydande vikt för intressenternas bedömning av företaget (GRI 
2000-2006d). 

3.4.2 Kvalitetsprinciper 

Balans: Det ska finnas en tydlig balans i redovisningen, vilket betyder att såväl negativ som 
positiv information är presenterade.  All information som kan tänkas påverka intressenternas 
beslut ska finnas med, negativa som positiva resultat, det är viktigt att det finns en balans i 
redovisningen för att det ska ge en neutral bild av företagets resultat till intressenterna. Test 
kan utföras genom att granska så att redovisningen innehåller både positiva och negativa 
områden samt att det redovisas bra och dåliga resultat (GRI 2000-2006d). 
 
Jämförbarhet: För att redovisningen ska vara relevant för intressenterna krävs det att 
informationen redovisas så att läsaren kan följa utvecklingen av företagens resultat över tiden. 
Den information som samlas in ska sammanställas samt redovisas konsekvent för att 
underlätta inför utvärdering och jämförbar mellan företag. För att kunna jämföra tidigare 



Emma Johansson, Sahar Zandian  Corporate Social Responsibility 
&Alexandra Persson   i Nordea & Swedbank  

21 

resultat och bedöma om det skett några framsteg måste det finnas konsekvent redovisning. 
Test kan utföras genom att granska att redovisningen är jämförbar mellan olika år samt att 
informationen kan jämföras med företag i samma bransch (GRI 2000-2006d). 
 
Precision: Informationen som redovisas ska vara tillräckligt detaljerad och korrekt för att 
intressenterna ska kunna bilda sig en uppfattning angående företagets resultat. Insamlingen av 
information kan delas in två olika områden, kvalitativ respons och kvantitativa mätningar. 
Några faktorer som påverkar precisionen av kvalitativ respons är korrekta avgränsningar, 
balansen, detaljnivån, informationens karaktär samt vem mottagaren av informationen är. När 
det kommer till precisionen av kvantitativa mätningar så avgörs det i förhållande till vilka 
metoder som har använts för insamling, sammanställning och analyseringen av informationen. 
Vilken precision som behövs beror på informationen och till vilket underlag den ska användas. 
Test kan utföras genom att granska så att redovisningen innehåller information om de mått 
som har mätts samt att felmarginalen inte är för stor så att det kan påverka intressenternas 
uppfattning missvisande (GRI 2000-2006d). 

3.4.3 Vägledning 

Hållbarhetsredovisningen ska redogöra för alla faktorer som påverkar företagets 
hållbarhetsutveckling, den faktiska nuvarande påverkan såväl som den potentiella framtida 
påverkan. Redovisningen kan ske genom att redovisa utvalda relevanta indikatorer för 
företagets arbete eller genom beskrivande information. Indikatorerna ska finnas över alla 
enheter där företaget har kontroll och beskrivande information ska finnas över alla enheter där 
företaget har betydande inflytande (GRI 2000-2006d). 

3.5 Vilken information ska redovisas? 

Det andra steget i regelverket är att avgöra vilken information som ska redovisas, vilka 
standardupplysningar som ska ingå i hållbarhetsredovisning. Standardupplysningarna brukar 
delas in i tre olika delar: strategi och profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer (GRI 
2000-2006d).   

3.5.1 Strategi och Profil    

Upplysningarna som ingår i strategi och profil handlar om den övergripande bakgrunden över 
organisationens hållbarhetsarbete kopplat till företagets profil, strategi och styrning. 
Grundläggande information kring företagets bakgrund samt deras koppling till hållbarhet, 
syftet är att ge en grundligbild utav företagets förhållningssätt till hållbarhet (GRI 2000-
2006d). 

3.5.2 Hållbarhetsstyrning 

De upplysningar som ingår i hållbarhetsstyrningen handlar om att ge läsaren förståelse kring 
organisationens hantering och resultat inom specifika områden. Förståelsen ska ge en 
översiktligbild av hur företaget arbetar med varje resultatindikatorskategori, alla arbetssätt och 
information ska presenteras separat för varje kategori för att sätta indikatorerna i sitt rätta 
sammanhang (GRI 2000-2006d). 

3.5.3 Resultatindikatorn 

Resultatindikation handlar om att ge läsaren jämförbar information kring organisationen 
ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat, det här görs genom tillämpningsnivåer.  
Tillämpningsnivåerna beskriver i vilken omfattning organisationen har använt sig av 
ramverket, det finns redovisningskriterier för varje nivå som ska uppfyllas för att uppnå den 
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specifika tillämpningsnivån. Det finns tre tillämpningsnivåer: A, B och C, men det kan även 
läggas till ett plus vid varje nivå (A+, B+, C+) vilket betyder att redovisningen har blivit 
granskad och bestyrkt av en utomstående part (GRI 2000-2006d). 

 
Figur 2: Kriterier för tillämpningsnivåer (Källa: GRI 2000-2006d). 

För att uppnå nivåerna måste särskilda kriterier uppfyllas, tillämpningsnivå C är den lägsta 
nivån och har minst krav på antal uppfyllda kriterier, där måste minst 28 punkter kring 
strategi och profil redovisas samt minst 10 resultat indikationer varav minst en från varje 
område: social, ekonomisk och miljöpåverkan. Nästa tillämpningsnivå är B, där måste alla de 
tidigare punkterna från C angående upplysningarna kring strategi och profil redovisas plus 
ytterligare 16 stycken, här behövs även upplysningar kring varje hållbarhetsstyrning finnas 
samt redovisning av minst 20 resultatindikationer varav minst en från varje område: 
ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och 
arbetsvillkor, organisationens roll i samhället och produktansvar. Den tredje och mest 
omfattande tillämpningsnivån är A, här gäller samma krav som tillämpningsnivå B av 
upplysningar kring strategi och profil samt hållbarhetsstyrningen, men här behövs dock 
redovisning för varje resultatindikation samt branschspecifikindikator (GRI 2000-2006e).  
 
Den vanligaste tillämpningsnivån som svenska företag redovisar efter är enligt FAR 2010 års 
rapport utan tvekan den lägsta nivån, C, och efter det kommer nivå B och därefter nivå A som 
främst organisationer med lång erfarenhet av hållbarhetsredovisning använder sig utav (FAR 
2010).  

3.6 Valda indikatorer till vår uppsats 

GRI har utarbetat ett stort antal indikatorer för att vägleda företag i deras arbete med 
hållbarhetsredovisning och dessa finns både som generella och som branschspecifika. 
Eftersom bankernas hållbarhetsredovisningar innehåller över 100 GRI-indikatorer räcker 
tiden inte till att analysera alla, utan vi har gjort ett urval bland dessa baserat på de områden vi 
presenterar i den teoretiska referensramen, här hittar vi nyckeltal inom bl.a. ekonomi, miljö 
och mänskliga rättigheter. Våra valda indikatorer kommer på vissa ställen inte att översättas 
till svenska eftersom detta är en internationell standard och företagen själva använder endast 
de engelska termerna.   
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4 Teori 
För att få en förståelse kring CSR och hur det redovisas i hållbarhetsredovisningen måste vi 
börja med att utarbeta en teoretisk grund. Teoriavsnittet ska ligga som grund för analysen. 
Våra utvalda teorier är Carrolls pyramid av CSR, Carrols trefaldiga modell och 
Legitimitetsteorin vilka alla är centrala delar när analysen och den empiriska studien utförs. 

4.1 Corporate Social Responsibility 

Tanken kring att alla företag har något slags ansvar inför samhället utöver att göra vinst för 
intressenter har funnits i århundraden. Men det var inte först efter 1960 talet som begreppet 
fick praktisk betydelse, det var kring den tiden som medvetandet och problemet kring 
företagens sociala ansvar utvecklades. När det sociala medvetandet utvecklades så blev det 
därmed ökat fokus på företagens övergripande ansvar (Carrol & Shabana 2010). 
 
Den verkliga diskussionen angående CSR startades runt 1960 talet då Milton Friedman 
hävdade att företagens största ansvar var att tjäna så mycket pengar som möjligt till 
aktieägarna. Efter detta uttalande så startades en debatt där andra stora namn inom CSR-
frågor svarade på Milton Friedmans uttalande. Debatterna handlade om att det sociala 
ansvaret förutsätter att företagen inte bara tar hänsyn till de ekonomiska och juridiska 
skyldigheterna utan har en bredare syn på företagets ansvar och därmed även tar hänsyn till 
sina skyldigheter inför samhället. Det sociala ansvaret sågs som frivilliga handlingar, att 
företagen väljer att gå längre än det ekonomiska och rättsliga ansvaret ansågs vara ett frivilligt 
beteende. Redan här så delade man in CSR i fyra delar ekonomiska, juridiska, etiska och 
frivilliga eller filantropiska (Carroll 1979). 
 
Runt 1980-talet så beskrevs CSR som att företagen skulle vara ekonomiskt lönsamma, 
laglydiga, etiska och socialt stödjande. För att kunna vara socialt ansvarstagande var företagen 
främst tvungna att vara lönsamma och laglydiga, för att sedan kunna diskutera hur de skulle 
kunna bidra med pengar, tid och talang för att främja företagens etik samt stödja samhället 
(Carroll 1983). Oavsett hur mycket CSR har kritiserats under åren och trots alla publicerade 
artiklar som har påpekat att det inte finns någon koppling mellan CSR och företagens 
lönsamhet så fortsätter populariteten kring CSR ändå att öka. Det har kommit allt fler teorier 
som stödjer ett samband mellan CSR och positivt resultat för företagen (Carroll & 
Shabana2010). Michael E. Porter och Mark R. Kramer är två förespråkare för CSR, de 
argumenterar för att CSR ska integreras i företagens strategier för att förbättra 
företagsklimaten inom företagets område. De menar att företagen måste välja inom vilket 
område de ska fokusera sina sociala förbättringar på, de bör lägga sina fokuseringar inom 
företagets verksamhet då det enligt dem även kommer att leda till ekonomiska fördelar. 
Företagen kan inte isolera sig från det samhälleliga ansvaret då det är en del av företagets 
konkurrensförmåga, omständigheterna i samhället där företaget är verksamt avgör i hög grad 
deras förmåga att konkurrera. Men det är ingen lätt match för företagen, de fastnar lätt mellan 
intressenternas allt högre krav på företagens sociala ansvar och investerarnas hårda tryck 
avseende vinstmaximering på kort tid (Porter & Kramer 2002).  

4.1.1 Carrolls pyramid 

För att CSR skulle bli allmänt accepterat så utformade Archie B. Carroll runt 1990-talet en 
skala utformad som en pyramid som täckte in företagets ansvarsområden, de olika 
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ansvarsområdena var indelade i ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska ansvar 
(Carroll 1991).  
 

 
Figur 3: Carrolls CSR pyramid 

Den lägsta nivån i pyramiden är det ekonomiska ansvaret och handlar om att företagen ska 
sträva mot maximal vinst samt bibehålla en stark konkurrenskraft. Den andra nivån i 
pyramiden är det juridiska ansvaret som hänger ihop med det ekonomiska ansvaret, det 
präglas av att verksamheten förväntas att följa de lagar som finns för vad som är acceptabelt 
samt för vad som är oacceptabelt att göra. Ansvar för de två lägsta nivåerna krävs allt av alla 
företag. Den tredje nivån i pyramiden är det etiska ansvaret som inte ingår i det juridiska 
ansvaret utan handlar om företagets skyldigheter. Skyldigheten att göra det som är rätt och 
rättvist för att på så vis undvika eller åtminstone minimera skadorna för intressenter. Företag 
förväntas ta ansvar utöver de skriva reglerna, det här har att göra med intressenternas allt 
ökade krav på företagets ansvarstagande, det räcker inte längre med att företagen enbart tar 
ansvar för ekonomiska och legala aspekter utan intressenterna förväntar sig även allt mer att 
företagen ska ta hänsyn till etiska aspekter.  Den högsta nivån i pyramiden är det filantropiska 
ansvaret som handlar om att företagen förväntas vara goda samhällsmedborgare, företagen 
förväntas förbättra livskvaliteten i samhället genom att bidra med ekonomiska och mänskliga 
resurser. Företaget anses dock inte vara oetiskt om de väljer att inte ta hänsyn till det 
filantropiska ansvaret (Carroll 1991). 

 
Utformningen av modellen kan lätt tolkas till att det föreställer en hierarkisk pyramid vilken 
Carroll i en senare artikel förtydligar att det inte föreställer. De två första nivåerna, 
ekonomiska och legalt ansvar, är fortfarande grunden till företagets verksamhet och därmed 
också det mest centrala. Pyramiden tar inte heller hänsyn till överlappning mellan nivåerna 
och detta är något som Carroll har förtydligat med en trefaldig modell (Carroll & Schwartz 
2003). 

4.1.2 Carrolls trefaldiga modell 

Den trefaldiga modellen består utav de tre delarna ekonomiskt, etiskt och legalt ansvar. Det 
som skiljer den här modellen från Carrolls tidigare pyramid över CSR är att det filantropiska 
ansvaret ligger utspritt över den ekonomiska och etiska delen samt att överlappningar mellan 
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de olika områdena skapar sju nya kategorier där CSR kan uppfattas, analyserar och illustreras. 
Modellen kan användas som ett verktyg för att analysera och diskutera företag i samhället 
samt för att se i vilket av de sju områdena som företags aktiviteter kan placeras in (Carroll & 
Schwartz 2003). 

 
Figur 4: Carrolls trefaldiga modell 

Den ekonomiska delen handlar om de aktiviteter som företaget gör för att maximera 
lönsamheten, indirekta och direkta aktiviteter. Indirekta aktiviteter som påverkar lönsamheten 
kan exempelvis vara aktiviteter som förbättrar företagets image eller arbetsförhållanden och 
därmed också personalens moral att prestera. Den legala delen handlar om att företaget 
förväntas ta det ansvar som samhället kräver, såväl nationella lagar som lokala bestämmelser 
Det legala ansvaret är upprättat i tre delar, efterlevnad av lagar och bestämmelser, undvikande 
av tvistemål och godkännande vid förändringar av lagar. Den etiska delen handlar om 
ansvaret som företaget har mot intressenter och samhället som helhet. Intressenterna och 
samhällets förväntningar kring det etiska ansvaret måste mötas av företaget (Carroll & 
Schwartz 2003).  
 
Delarna överlappar varandra och bildar sju nya delar, beroende på vad det är för typ av 
företag samt hur de väljer att engagera sig och ta sitt ansvar i de olika områdena kommer de 
hamna i någon av de sju rutorna (Carroll & Schwartz 2003). 
 

1. Endast Ekonomiskt, företagsaktiviteter som varken anses vara legala eller etiska är när 
syftet är av både direkt och indirekt ekonomisk nytta. De mest kritiserade 
verksamheterna faller in här, då de anses vara olagliga eller enbart passivt följer lagen 
och omoraliska eller oetiska för ekonomiska motiv. 

2. Endast Legalt, företagsaktiviteter som varken anses vara etiska eller med indirekta 
eller direkta ekonomiska fördelar. Aktiviteten grundar sig i det legala systemet, 
eftersom att det är lagen. Väldigt få företag kan uppfattas som enbart legala eftersom 
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att de flesta aktiviteter som är legala även är etiska och för att de flesta företag enligt 
lag behöver ha ett ekonomiskt motiv. 

3. Endast Etiskt, helt etiska företagsaktiviteter är när företag inte har några indirekta eller 
direkta ekonomiska och juridiska konsekvenser. Här faller aktiviteter som inte är 
baserade på några ekonomiska intressen, som istället är baserade på minst en moralisk 
princip.  

4. Ekonomiskt/Etiskt, här så tar inte företagen hänsyn till rättsliga överväganden men är 
samtidigt etiskt och ekonomiskt. I den här kategorin hittar man företag som tycker att 
etiskt ställningstagande är en bra affär, företag som ger till välgörenhet av både etiska 
och ekonomiska skäl. Företagsaktiviteter som är direkt ekonomiska men som 
exempelvis samtidigt är “gröna” och miljövänliga. 

5. Ekonomiskt/Legalt, det är väldigt få företagsaktiviteter som är enbart är ekonomiska 
och legala eftersom om ett företag bygger på ett rättsystem, det vill säga följer lagens 
regler och undviker tvistemål, så kan företaget även betraktas som etiskt. Företag som 
enbart kan uppfattas ekonomiska och legala är när användandet av rättsliga och 
administrativa kryphål används för att uppnå ekonomisk vinning. 

6. Legalt/Etiskt, är företagsaktiviteter som inte har något direkt ekonomiskt syfte och 
ingen långsiktig ekonomisk fördel. Kan vara aktiviteter som krävs enligt lag och anses 
vara etiska och på så vis kan det också ge indirekta ekonomiska fördelar  

7. Ekonomiskt/Legalt/Etiskt, företagsaktiviteter där företagen försöker i den mån det är 
möjligt att lägga lika mycket tonvikt på alla tre delar, beslut motiveras av ekonomiska 
bekymmer, förändringar i lagstiftning och etiska problem (Carroll & Schwartz 2003). 

4.2 Legitimitetsteorin 

Forskningen och uppmärksamheten angående CSR aktiviteter inom företag ökande under 
1990-talet och därefter har det även blivit allt vanligare med så kallade 
hållbarhetsredovisningar (FAR 2010).  

En av de vanligaste teorierna för att förklara detta är legitimitetsteorin som handlar om 
ömsesidig förståelse mellan olika parter (Campbell et al 2003). Legitimitet handlar om 
värdebedömning, det är knutet till värderingar och normer för vad som anses vara rätt i en 
specifik omgivning (Ljungdahl 1999). Man skulle kunna säga att det finns ett “socialt 
kontrakt” mellan företaget och samhället. Det är viktigt att företaget följer de förväntningar 
som samhället har för om omgivningen uppfattar att företaget har brutit mot det ”sociala 
kontraktet” så kan det leda till negativa effekter för företaget som exempelvis minskad 
efterfrågan. De sociala kontrakten skiljer sig åt, villkoren kan uppfattas och tolkas olika av 
olika chefer (Deegan 2002). Legitimitet kan även uppfattas och tolkas olika av intressenterna 
då de grundar sig på intressenternas intressen, värderingar och bedömningsgrunder 
(Ljungdahl 1999). Det finns såväl rättsliga krav som bör anses som kontraktets grundläggande 
krav från staten, samt så kallade underförstådda krav på företaget från samhället (Deegan 
2002). 

Legitimitet handlar om generaliserade antaganden om att företagsåtgärden ska anses vara 
korrekta och lämpliga inom ett socialt konstruerat system bestående av normer och 
värderingar (Suchman 1995). Legitimitet är enligt den här teorin en överlevnadsfaktor, där 
företagets framgång grundar sig i social legitimitet. Företagen är verksamma i sociala miljöer, 
där deras resultat och förväntningar påverkas av miljön. För att få samhällets acceptans 
behöver de ta hänsyn till de sociala förväntningar och krav som finns. Legitimitet är en social 
bedömning som behöver byggas upp, det är en bedömning utifrån lämplighet, acceptans och 
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önskvärdhet (Branco & Rodrigues 2008). Företag kan avvika från samhällets normer men 
ändå behålla legitimiteten men då ska det göras obemärkt (Suchman 1995).  

Ett företag bygger upp sin legitimitet genom att kommunicera sina legitimerande handlingar 
till sin omgivning, vilket huvudsakligen görs via företagets årsredovisning (Buhr 1998).  
Denna kommunikation med omgivningen är ett sätt för företagen att skapa sig legitimitet och 
att bli accepterade. Om företaget inte agerar så som det förväntas av dem äventyrar man 
företagets legitimitet. Det sociala kontraktet som finns mellan företagen och samhället innebär 
att företaget anpassar sig efter samhällets önskningar för att vinna deras godkännande 
(Deegan 2002). Företagen kommunicerar sina CSR-aktiviteter i hållbarhetsredovisningen, den 
frivilliga kommunikationen är egentligen ett sätt för att försöka skapa social legitimitet samt 
för att slippa undan de negativa konsekvenserna som följer med utebliven legitimitet 
(Arvidsson 2010). Att kommunicera CSR aktiviteterna genom en hållbarhetsredovisning är en 
strategi från företagens sida, de använder informationen för att övertyga intressenterna om att 
deras krav och förväntningar har uppfyllts. Genom att bevisa att företaget har tagit hänsyn till 
intressenternas åsikter hoppas de uppnå ett gott rykte, ryktet påverkar resultatet och anses 
därför väldigt viktigt. Ett gott rykte är därmed också en förutsättning för att företaget ska få 
legitimitet, ryktet måste därmed hela tiden bevaras och det här gör man genom övertyga 
intressenterna om att företagets värderingar överensstämmer med deras (Branco & Rodrigues 
2008). 

För att skapa eller upprätthålla legitimiteten hos företag så brukar man prata om fyra olika 
handlingsalternativ. De här olika alternativen hjälper till att hantera eventuella konflikter som 
kan uppstå och som annars kan bli ohållbara (Deegan 2002). 

1. Informera och utbilda företagets intressenter kring förändringar i resultat och 
verksamhet. 

2. Förändra intressenters uppfattning om företaget utan att förändra företagets faktiska 
beteende.  

3. Företaget avleder uppmärksamheten från en fråga eller aktivitet genom att flytta 
intressenternas fokus distraherar intressenternas uppmärksamhet mot något mer 
fördelaktigt.  

4. Förändra de förväntningarna som externa intressenter ställer på företaget, det här kan 
vara aktuellt för att förhindra eller hantera en konflikt. (Deegan 2002). 

4.3 Effekterna av hållbarhetsredovisning 

Syftet med hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer är att öka företagens miljö- och 
sociala ansvar i förhållande till deras affärsverksamhet.  Riktlinjerna ska bidra till att 
företagen blir öppnare och mer transparenta men det betyder dock inte automatiskt att 
företagen blir mer ansvarstagande eller skapar bättre ansvarsfördelning (Dahl 2007). Kritik 
har riktats mot hållbarhetsredovisningen eftersom att det är svårt att genomföra granskningar 
av hur riktlinjerna egentligen påverkat det faktiska resultatet av hållbarhetsarbetet (Larsson & 
Ljungdahl 2008). 
 
År 2010 publicerades en studie gjord av forskarna Tommy Borglund, Magnus Frostenson och 
Karolina Windell på Uppsala universitet på uppdrag av näringsdepartementet. Forskarna fick i 
uppdrag att studera och undersöka hur regeringens krav angående hållbarhetsredovisning 
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enligt GRI påverkat de statligt ägda företagens hållbarhetsarbete. Undersökningen resulterade 
i rapporten, Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya 
riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag, och genomfördes under år 
2009/2010 (Borglund et al 2010). När undersökningen genomfördes så hade kravet angående 
de nya riktlinjerna varit aktuella i cirka två år, de statligt ägda företagen hade därmed enligt 
lag varit tvungna att hållbarhetsredovisa enligt GRI i två år när studien genomfördes 
(Näringsdepartementet 2007). 
 
Den största förändringen enligt studien var att främst redovisningen hade förbättrats, 
företagen hade jobbat med att utveckla rutiner för hållbarhetsredovisning istället för att 
förändra det faktiska hållbarhetsarbetet. Rutiner för hur man ska hållbarhetsredovisa behövdes 
enligt företagen arbetas fram eftersom många upplevde svårigheter med att redovisa enligt 
GRI:s riktlinjer, det var svårt att applicera riktlinjerna på alla verksamheter. Svårigheterna 
som företagen upplevde vid användningen av GRI:s riktlinjer ledde till att de la ner mycket tid 
på att tolka och tyda resultatindikatorerna, för att kunna välja ut vilka av dessa som var 
relevanta för just deras verksamhet. Författarna till studien uppfattade det som att företagen 
inte använde redovisningen som ett sätt att styra hållbarhetsarbetet utan snarare gjorde stora 
skillnader på redovisningen och det faktiska arbetet med hållbarhet. En del företag översatte 
även de indikatorer som de ansåg var relevanta för deras verksamhet till nyckeltal för att 
lättare kunna applicera dem. Studien visade även att den stora förändringen i hur man arbetar 
med hållbarhetsfrågor ligger hos företagen som inte engagerat sig i hållbarhetsarbetet tidigare. 
Det finns därmed skillnader i hur företagen har hanterat och tagit till sig de nya kraven 
angående redovisning enligt GRI, företag som hållbarhetsarbetat i mindre grad har påverkats 
mer än företag som hållbarhetsarbetat i större grad tidigare (Borglund et al 2010).  
 
För att det ska ske förbättringar i själva hållbarhetsarbetet så menar författarna att företagen 
måste bli bättre på att applicera GRI:s riktlinjer och på att välja ut indikatorer som passar 
deras verksamhet bäst. Det gäller att varje företag gör en individuell anpassning av 
riktlinjerna innan de tillämpas på företaget. Redovisningen enligt riktlinjerna handlar inte om 
att det ska bli en exemplarisk redovisning utan snarare att hållbarhetsfrågorna ska bli tydligare 
och att det ska bli lättare att styra hållbarhetsarbetet efter uppsatta mål (Borglund et al 2010).  

4.4 En sammanfattning av våra valda teorier 

Studier som gjorts efter kravinförandet av GRI för statligt ägda företag har påvisat att de 
reella förändringarna ligger i redovisningsarbetet och inte i det faktiska resultatet. Kravet om 
redovisning enligt specifika riktlinjer har tagit fokus från själva hållbarhetsarbetet. Vi finner 
därmed att det finns orsak att ifrågasätta företagens motiv bakom hållbarhetsredovisningen. 
Vi har valt de sammanhängande teorierna Carrolls pyramid av CSR, Carrolls trefaldiga 
modell och Legitimitetsteorin för att kunna reda ut motivet samt för att kunna se var de 
faktiska förändringarna har skett i redovisningen. 
 
Legitimitetsteorin är en politisk-ekonomisk teori och bygger på de intressekonflikter som kan 
uppstå ifrån samhället. I vårt fall är det att samhället kräver att företaget tar ett större ansvar 
när det kommer till hållbarhet, samhället vill inte enbart se en förbättring i redovisningen utan 
kravet har införts för att det ska bli en faktisk förändring på hållbarhetsarbetet. Utifrån 
politisk-ekonomiska teorin har det skapats ramverk för politiska, sociala och ekonomiska 
aktiviteter. Det ramverk som internationella företag anser och betraktar som god 
redovisningssed inom hållbarhetsredovisning är GRI:s riktlinjer. Det är här problemet uppstår, 
för svenska statligt ägda företag är det obligatoriskt att hållbarhetsredovisa enligt GRI och vi 
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ställer oss därför frågande till företagens egentliga motiv till redovisningen. Är det enbart ett 
sätt att nå legitimitet mot sina intressenter eller sker det faktiska förändringar och förbättringar 
av själva hållbarhetsarbetet? Legitimitetsteorin är en teori för att ur ett bredare perspektiv se 
hur företagen agerar och vilken information de förmedlar till marknaden. Teorin används 
därmed för att ge en förklaring bakom företagets motiv till redovisningen. 
 
Carrolls pyramid över företagens ansvarsområden visar vilka faktorer som anses vara krav för 
företagen att redovisa samt vilka faktorer som anses vara av frivillig karaktär, faktorerna av 
frivillig karaktär omfattas av hållbarhetsredovisningen och behandlas av GRI. Pyramiden 
hjälper oss att få en överskådlig bild av varför företagen väljer att arbeta med hållbarhet. Här 
finns starka kopplingar till legitimitetsteorin då företaget väljer var i pyramiden de vill befinna 
sig utifrån vad som förväntas av dem i samhället. När intressenternas krav angående det etiska 
och filantropiska ansvaret ökas så blir företagen tvungna att flytta sig uppåt i pyramiden för 
att erhålla legitimiteten till intressenterna  Carrolls trefaldiga modell är en utveckling av 
pyramiden som vi kommer att använda för att se var den faktiska förändringen har skett, i 
vilket av de sju fälten som indikatorerna har utvecklats som mest.  
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5 Empiri 
I detta kapitel redogörs en sammanställning av den insamlade empirin från båda bankerna. 
Vi har valt att presentera informationen på ett så likvärdigt sätt som möjligt. 
 
För att få en bra överblick över hur hållbarhetsarbetet inom de båda bankerna har utvecklats 
de senaste åren har vi skapat denna tabell, Nordea finner man på vänster sida och Swedbank 
till höger. 
  

 
 
Figur 5: Utvecklingen av hållbarhetsarbetet i Nordea och Swedbank, 2001-2012. 

2010-2012

Ett större antal indikatorer presenteras direkt i 
hållbarhetsredovisningen. Rapporteringen är mer detaljerad. 

Nordea går från C+ till B+ i tillämpningsnivå. 
Nordeas engagemang i samhället ökar.

Swedbank upprättar en mer omfattande 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, inklusive 

indexförteckning.
Svenska verksamheten är fortfarande ISO 14001 certifierade.

2007-2009
Nordea börjar under 2008 hållbarhetsredovisa enligt GRI:s 

riktlinjer enligt den lag som trädde i kraft året innan. 
Undertecknar UNPRI och inleder samarbete med ECPAT.

2009 använder man sig av GRI för att återigen uppföra 
separat hållbarhetsredovisning, tillämpningsnivå C.
Samarbetar med ECPAT och skriver under UNPRI.

2004-2006
CSR får ett eget kapitel i årsredovisningen och Nordea stödjer 

projekt inom både FN och OECD. 
2005 börjar banken använda verktyget ERAT. 

Interna uppföljningsprocesser av hållbarhetsarbetet införs.

Engagerade i FN:s Global Compact.
Fokus ligger på miljöpåverkan.

Utbildar sin personal inom hållbarhet.
Högre grad av elektroniska tänster minskar 

resursförbrukningen.

2001-2003
Hållbarhetsfrågorna är integrerade med Nordeas 

årsredovisning. 
Tyngdpunkten ligger på miljöfrågor.

Swedbank har arbetat med hållbarhetsfrågor en längre tid och 
redovisar detta separat 2001, dock endast till 2003. 

Första börsnoterade banken i Norden som är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.
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Nedan presenteras en tabell över GRI:s 6 indikatorgrupper.  I den löpande text som följer 
därefter kommer vi att redogöra en sammanfattning om Nordeas och Swedbanks GRI-
redovisning från start till 2012. 

 
Figur 6: G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, indikatorprotokoll - Översikt, fritt efter 
globalreporting.org 

5.1 Nordea 

Nordea bildades år 2001 av en sammanslagning av fyra nordiska banker: Merita Bank (Finsk) 
MeritaNordbanken (Svensk), Unibank (Dansk) samt Christiania Bank og Kreditkasse (Norsk). 
Banken har dock en gemensambakgrund som sträcker sig tillbaka ända till 1820 talet och är 
idag en nordiskbank och finanskoncern (Nordea historia). 

5.1.1 Hållbarhetsredovisning 

Nordea började hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer år 2008, att Nordea började 
redovisa enligt riktlinjer just då var ingen tillfällighet utan berodde på att det år 2007 skedde 
en lagändring angående hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag (Regeringskansliet 
pressmeddelande 2007). Staten var en stor ägare i Nordea och banken var tvungen att följa 
regeringens beslut. Nordea började därmed hållbarhetsredovisa efter den nya lagändringen, 
när det inte längre var frivilligt för företaget att hållbarhetsredovisa (Nordea rapporter). 
Tillämpningsnivåerna som mäter tillämpningen av GRI:s riktlinjer i redovisningen har för 
Nordeas del förbättrats med åren. Under de två första åren tillämpade Nordea GRI enligt 
nivån C+. Från och med 2010 har banken ökat tillämpningsnivån till B+. På Nordeas 
internationella koncerns hemsida har företaget en särskild sektion för 
hållbarhetsredovisningen. Här presenterar Nordea presenterar hållbarhetsfrågor, både interna 
och externa, som företaget ser som kärnfrågor för verksamheten. Till exempel redovisar 
banken sin målsättning med att minska sina koldioxidutsläpp till 2016. Nordea beskriver även 
hur de arbetar med ansvarsfulla investeringar där kreditgivning analyseras politiskt, socialt 
och miljömässigt (Nordeas hemsida).  
 
Informationen som presenteras är hämtad ifrån Nordeas årsredovisningar 2001-2008 samt 
från hållbarhetsredovisningar för åren 2008 till 2012. Syftet med sammanställningen är att få 
en överskådlig bild över Nordeas engagemang av hållbarhetsutvecklingen och tillämpningar 
av GRI. Vi har valt att först presentera Nordeas redovisning i kronologisk ordning och sedan 
presentera de konkreta förändringarna som vi kan se inom varje indikatorområde.  

INDIKATORPROTOKOLL

Ekonomisk	
påverkan	
(EC)

Miljöpåverk
an	(EN)

Mänskliga	
rättigheter	

(HR)

Arbetsförhållan
den	och	

arbetsvillkor	
(LA)

Produktansvar	
(PR)

Organisationens	
roll	i	samhället	

(SO)
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5.1.2 Redovisning 2001-2003 

Hållbarhetsfrågor integreras med Nordeas årsredovisning de första åren, banken tar upp att de 
har en begränsad påverkan på miljön men att ytterligare vill minska den påverkan genom att 
reducera energi och materialåtgången. I årsredovisningen för 2001 så välkomnar 
Nordea ”triplebottomline” rapportering och de skriver även att de var inkluderade i olika 
hållbarhetsindex (Nordea årsredovisning 2001). Till skillnad från årsredovisningen för 2001 
där det finns kategorier för hållbarhet så är den informationen mer integrerad och begränsad i 
årsredovisningarna för 2002-2003. I de två senare redovisningarna så ligger fokus på 
miljörisker och verktyg för att minska dessa (Nordea årsredovisning 2002-2003). 

5.1.3 Redovisning 2004-2006 

I Nordeas årsredovisning för 2004 går det heller inte att hitta några specifika områden för 
miljö och hållbarhet, det som tas upp handlar om miljörisker och hur man ska hantera dessa 
(Nordea årsredovisning 2004). I nästkommande redovisning för 2005 har däremot CSR fått ett 
eget kapitel där det framgår att Nordea stödjer bland annat Global Compact, the United 
Nations Environmental Program Finance Initiative och the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprise. Nordea har även infört en miljöpolicy över hur företaget ska hantera 
sin miljöpåverkan samt Nordea Code of Conduct. Banken har även börjat använda 
Environmental Risk Assessment Tool, ERAT (Nordea årsredovisning 2005). I 
årsredovisningen för 2006 så fortsätter det att finnas specifik kategori för CSR, Nordea 
skriver även att det fortsatt arbeta med riktlinjerna för företagets miljöpolicy. Något som är 
nytt för i år är att det även tillkommit återkopplingar till vad banken har gjort ur 
hållbarhetssynpunkt under året som gått, banken har även infört interna uppföljningsprocesser 
av arbetet (Nordea årsredovisning 2006). 

5.1.4 Redovisning 2007-2009 

Nordea nämner i sin årsredovisning för 2007 att en ny CSR strategi kommer att ta fart under 
första delen av 2008 men nämner dock ingenting om GRI eller att det beror på en lagändring. 
De fortsätter att göra återkopplingar till vad banken har gjort ur hållbarhetssynpunkt under 
året som gått. Nordea nämner även att deras huvudfokus med CSR är etik och uppförande. 
Det framgår även att de i november 2007 undertecknat i United Nations Principles for 
Responsible Investments, UNPRI (Nordea årsredovisning 2007). 2008 upprättar Nordea sin 
första separata hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer och under de två närmsta åren 
redovisade Nordea 42 respektive 43 indikatorer. Banken har även tillsammans med övriga 
storbanker inom Sverige samt den svenska polisen ingått ett samarbete med ECPAT för att 
förhindra betalningstransaktioner kring barnpornografi (Nordea hållbarhetsredovisning 2008-
2009). 

5.1.5 Redovisning 2010-2012 

Den största skillnaden på Nordeas hållbarhetsredovisning för den här perioden i jämförelse 
med hållbarhetsredovisning för 2008-2009 är att banken nu har valt att redovisa fler 
indikatorer direkt i CSR-rapporten istället för att hänvisa till årsredovisningen. Rapportering 
är också mer detaljerad både i text och visuellt. Det framgår även i hållbarhetsredovisningen 
för 2010 att banken engagerar sig i bland annat undervisning för 13-18 åringar i nordiska 
skolor med förutsättningen att öka deras ekonomiska förståelse.  Från 2010 och framåt 
redovisas fler indikatorer i samband med att banken gick från C+ till B+ i tillämpningsnivå. 
2010 och 2011 redovisades 59 indikatorer (Nordea hållbarhetsredovisning 2010-2011) och 
2012 redovisades 60 indikatorer. Generellt är rapportering för 2012 mer omfattande och tydlig, 
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indikatorerna har blivit tydligare och är nu även markerade med den tillhörande grafen vilket 
gör redovisningen lättare att följa (Nordea hållbarhetsredovisning 2012). 

5.1.6 Utvecklingen av GRI 

Redovisning av Styrning, åtaganden och intressentrelationer 
Under 2008 och 2009 redovisade Nordea 11 indikatorer helt och en delvis. 2010 och 2011 
redovisade 16 indikatorer helt, medan 2012 redovisades samtliga indikatorer. En 
anmärkningsvärd indikatorer är 4.2, “Styrelseordförandens självständighet”, som inte 
redovisades 2010 och 2011 av oklar anledning. Redovisningen av indikatorn har blivit 
överskådligare, år 2008 och 2009 redovisades indikatorn enbart med referenser till i 
årsredovisningen men i 2012s hållbarhetsredovisning så finns indikatorn med i den separata 
hållbarhetsredovisningen. I 2008 och 2009 redovisning finns det inga kopplingar mellan 
organisationsstrukturen och CSR, men i hållbarhetsredovisningen för 2012 finns tydliga 
kopplingarna mellan företagets struktur och företagets hållbarhetspolicy och uppförandekoden. 
Nordea skriver även att de under det kommande året ska lansera en obligatorisk e-learning 
modul för alla bankens anställda för att de på så vis ska bli medvetna om hur deras CSR-
arbete sköts i helhet. I övrigt så har Nordea utvecklat företagets uppförandekod och 
värderingar kring hållbarhet, de tas upp mer detaljerat i 2012 års redovisning (Nordea 
hållbarhetsredovisning 2008-2012). 

Redovisning av Ekonomisk påverkan (EC) 
EC består av 9 indikatorer varav 7 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll EC). Under 2008 
och 2009 redovisade Nordea två indikatorer helt, varav bägge var kärnindikatorer, och 
berörde löner och andra ersättningar. Från och med 2010 redovisar Nordea totalt fyra 
indikatorer helt, även dem kärnindikatorer som berör risker från klimatförändringar och 
transaktioner mot den offentliga sektorn. Tre kärn- och två tilläggsindikatorer besvaras 
fortfarande inte. I de senare redovisningarna har man fått in bättre rutiner och använder sig av 
väl beprövade verktyg och riktlinjer i sina analyser. Redovisningen är mer specifik 2012 än 
08/09, man ser en tydligare uppdelning av vart pengarna tar vägen. Man får även en förklaring 
i text av siffrorna, något som inte tillhandahålls i de tidigare redovisningarna. Det framgår 
även i hållbarhetsredovisningen för 2012 att banken har börjat med donationer och frivilliga 
bidrag (Nordea hållbarhetsredovisning 2008-2012). 

Redovisning av Miljöpåverkan (EN) 
EN består av 30 indikatorer varav 17 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll EN). Under 2008 
och 2009 redovisade Nordea fem indikatorer helt, och fem delvis under miljöpåverkan. De 
delvis redovisade indikatorerna som Nordea har redovisats sedan 2008 berör information om 
växthusgaser, miljöpåverkan genom transport, produktion av den inköpta externa energin 
samt de energibesparingar som skett genom sparande och effektivitetsförbättringar. Från och 
med år 2010 så redovisas ytterligare en indikator delvis, nämligen indikatorn angående 
utsläppsminskningar och initiativ för att minska utsläppen. Nordea redovisar från och med 
2012 även indikatorn angående återvunnet material i procent av materialanvändning delvis 
istället för helt som den gjorts tidigare år. De indikatorer som Nordea har redovisat helt sedan 
2008 berör materialanvändning, vattenanvändning, total avfallsvikt, åtgärder och resultat för 
att minska produkter och tjänsters miljöpåverkan. I hållbarhetsredovisningen för 2012 har 
Nordea bytt redovisningsmetod för många av indikatorerna vilket gör informationen svår att 
tyda och jämföra med tidigare år. Men däremot har Nordea infört tydliga mål för att minska 
bankens miljöpåverkan (Nordea hållbarhetsredovisning 2008-2012). 
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Redovisning av Mänskliga rättigheter (HR) 
HR består av 9 indikatorer, varav 6 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll HR). Av nio 
indikatorer som berör mänskliga rättigheter så har Nordea enbart redovisats HR1 helt sedan 
2008, den redovisade indikatorn berör hur organisationen integrerar frågor om mänskliga 
rättigheter i sina affärsrelationer. Under 2010 och 2011 redovisade de även en indikator 
gällande diskriminering, som dock slutades redovisas året efter av oklar anledning. Nordea 
redovisar alltså inte indikator som berör grundläggande (Nordea hållbarhetsredovisning 2008-
2012). 

Redovisning av Arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) 
LA består av 6, varav 4 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll LA). Under 2008 och framåt 
redovisades 9 indikatorer helt av dessa var 6 kärnindikatorer, antalet redovisade 
kärnindikatorer ökade under 2010. Under 2009 redovisades ett tillägg enbart delvis och 
efterföljande år inte alls. Nordeas redovisade indikatorer täcker information kring hur 
dialogen mellan organisationen och de anställda förs, omsorg, välfärd och fysisk säkerhet på 
arbetet, stöd för anställdas individuella utveckling och potential samt mångfalden. De 
områden som däremot inte berörs i redovisningen är löneskillnader och förmåner. En viktig 
punkt som inte presenterades alls är löneskillnaden mellan män och kvinnor. Rapporteringen 
av internutbildning inom hållbarhet görs på olika sätt varje år, vilket gör jämförelse svår. 
Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation 
och karriärutveckling. Inget nämns konkret i 2008, i hållbarhetsredovisningen för 2012 
nämner Nordea däremot att de har medarbetarundersökningar (ESI) och andra program för 
personalutveckling. Mångfald och jämställdhet rapporteras endast i årsredovisningen och utan 
nyckeltal. Endast redovisning gällande kön och ålder i hållbarhetsredovisningen. I 
årsredovisningen för 2012 redovisas alla styrelsemedlemmar med kön och nationalitet, vilket 
är en förbättring eftersom nationalitet inte tidigare redovisats. I Polen och Sverige är 100 % av 
de anställda skyddade av kollektivavtal. I övriga nordiska länder har 89 % (Danmark), 85 % 
(Finland) och 72 % (Norge), samt 38 % i Luxemburg. I övriga verksamhets länder, vilket 
motsvarar ca 10 % av arbetsstyrkan är det dock 0 % (Nordea hållbarhetsredovisning 2008-
2012).  

Redovisning av Produktansvar (PR) 
PR består utav 9 punkter, varav 4 anses vara kärnfrågor (Indikatorprotokoll PR). Enbart ett 
tillägg redovisas helt under 2008 och 2009 berörande rutiner för kundnöjdhet och resultat från 
kundundersökningar. Från och med 2010 redovisas ytterligare ett tillägg helt samt två 
kärnindikatorer helt gällande program och koder för marknadskommunikation, rutiner för 
produkt-, och tjänsteinformation samt underbyggda klagomål gällande överträdelser mot 
kundintegritet och kunddata. En viktig indikator som inte redovisas av Nordea är PR9, den 
handlar om bötesbelopp som får betalas om de bryter mot lagar och regler (Nordea 
hållbarhetsredovisning 2008-2012). 

Redovisning av Organisationens roll i samhället (SO) 
SP består av 8 indikatorer, varav 6 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll SO). Ingen 
redovisning i denna kategori under de två första åren. Indikatorerna i denna kategori berör 
information om bestickning, korruption, påverkan på politisk process, monopoliskt beteende 
och efterlevnad av lagar. Från och med 2010 börjar Nordea redovisa en kärnindikator helt 
som berör den procentandel som genomgått utbildning av organisationens policyer och rutiner 
för att motverka korruption, de börjar även redovisa en kärnindikator delvis som berör 
åtgärder för korruptionsincidenter. Ytterligare en kärnindikator redovisas delvis 2012, denna 
berör politiska ställningstaganden samt delaktighet i politiska beslutsprocesser. Arbetet har 
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blivit bättre och verkar utvecklas för varje år sedan 2010, ett exempel är att fler anställda 
utbildas i antikorruption för varje år (Nordea hållbarhetsredovisning 2008-2012). 

Redovisning för Finansiella Tjänster 
Under 2008 och 2009 redovisades 6 indikatorer, varav en delvis 2008. Från och med 2010 
redovisas 10 indikatorer helt. De indikatorer som Nordea inte redovisats berör främst 
monetära värdet på produkter inom miljö- och sociala områden. Nordea har utökat sitt arbete 
med hållbarhetspolicy och rättar sig nu efter ett flertal riktlinjer inom bl.a. FN och OECD. 
Under 2012 presenterar Nordea klarare riktlinjer för hur de hanterar risker, vilka verktyg de 
använder och hur de går tillväga för att implementera detta i arbete i vardagen. Analytiker och 
annan relevant personal har även under 2012 fått träning i att använda sig av rutiner och 
verktyg, det kommer årligen hålls interna seminarier för att hålla personalen uppdaterad och 
ge dem möjligheten att dela med sig av kunskapen (Nordea hållbarhetsredovisning 2008-
2012). 

5.2 Swedbank 

Swedbank gick tidigare under namnet Föreningssparbanken som kom utav 
sammanbindningen av Sparbanken Sverige och Föreningsbanken år 1997. Banken har en 
gemensam bakgrund som sträcker sig tillbaka ända till 1820-talet, då den första Sparbanken 
bildades i Göteborg. År 2005 så gjorde banken ett förvärv av Hansabanken som är verksam i 
de baltiska länderna (Swedbank historia). 

5.2.1 Hållbarhetsredovisning 

Swedbank har tillskillnad från andra banker inte lagt så stor vikt på att upprätta separata 
hållbarhetsredovisningar under åren, en omfattande hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 
riktlinjer sker först år 2012 (Swedbank hållbarhetsredovisning 2012). Banken har tidigare 
använts sig av riktlinjerna men inte i lika utbrett som de andra Svenska storbankerna. 
Swedbank har däremot sedan 2001 i någon form redovisat sitt ansvar och presenterat tydliga 
mål samt uppföljningar. Det är lätt att följa vad företaget åstadkommit under åren samt vilka 
mål de har för nästkommande år (Swedbank årsredovisning 2001-2002). Banken är stolt över 
ISO certifieringen som de haft sedan 2003, den ses som ett bevis för bankens intressenter att 
varje enhet i banken sätter upp miljömål som återkopplas och leder till förbättringar av 
verksamhetens hållbarhetsarbete (Swedbank årsredovisning 2003-2011). Swedbank är 
fortfarande den enda av de fyra storbankerna i Sverige som är ISO 14001 certifierad. De ser 
en långsiktig lönsamhet i att jobba med hållbarhet, de tror att det stärker deras varumärke, 
skapar affärsmöjligheter samt ökar deras attraktionskraft gentemot företagets intressenter 
(Swedbank hållbarhetsredovisning 2012). 
 
Informationen som är presenterad är hämtad ifrån Swedbanks hållbarhetsredovisningar samt 
från deras årsredovisningar för åren 2001 till 2012. Syftet med sammanställningen är att få en 
överskådlig bild över Swedbanks engagemang av hållbarhetsutvecklingen samt tillämpningar 
av GRI.  

5.2.1 Redovisning 2001-2003 

Banken har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan mitten av 1990 talet och har i någon form 
redovisat sitt hållbarhetsansvar sedan år 2001. Redovisningen var en följd av att det år 2000 
infördes en miljöpolicy för den svenska verksamheten för att bidra till ett hållbarare samhälle 
samt på långsikt ge lönsamhet och ett stärkt varumärke. Bankens mål vid införandet av 
miljöpolicyn var att den till slut skulle täcka hela koncernen. Den första separata 
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hållbarhetsredovisningen efter GRI:s riktlinjer upprättades år 2001 och även året därpå, 2002. 
GRI var helt nytt och därför användes en tidigare version av riktlinjer än vad som används 
idag. Det fanns inga tillämpningsnivåer angivna i hållbarhetsredovisningarna men däremot 
stod det angivet att ingen extern granskning hade utförts. Det framgår även att Swedbank 
under 2002 har skrivit på Global Compact som består utav 10 principer för mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och förebyggande av korruption. (Swedbank 
hållbarhetsredovisning 2001- 2002). År 2003 så slutade Swedbank att upprätta en separat 
hållbarhetsredovisning och började istället med integrerad redovisning i årsredovisningen, 
redovisningen skedde fortfarande med utgångspunkt från GRI:s riktlinjer. Förklaringen till att 
de slutade med den separata hållbarhetsredovisningen var att de vill försöka skapa en bättre 
helhetsbild av hållbarhetsarbetet genom att redovisa det integrerat med den finansiella 
informationen. I årsredovisning för 2003 så skriver Swedbank att deras bank är den första 
börsnoterade banken i norden som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 (för den svenska 
verksamheten) och det här ser dem som ett kvitto till sina kunder för att deras arbete med 
hållbarhetsfrågor görs på ett systematiskt och strukturerat sätt (Swedbank årsredovisning 
2003).  

5.2.2 Redovisning 2004-2006 

I årsredovisningen för 2004 nämns ingenting om GRI men däremot så skriver bankerna att de 
engagerar sig i Global Compact, FN:s frivilliga initiativ för företag att stödja grundläggande 
mänskliga rättigheter samt arbetsförhållanden enligt ILO-konventionerna. De utförde även 
utbildning för alla anställda och införde miljösamordnare för alla enheter i banken. Under året 
har det gjorts revisioner av externa och interna revisorer av arbetet som därmed har gjort 
banken kvalificerade att behålla sin ISO 14001 certifiering (Swedbank årsredovisning 2004). I 
årsredovisningen för 2005 så görs kopplingar mellan miljöintresset och hur det kan gynna 
banken ur kostnadssynpunkt. Neddragningar av resursförbrukningen görs genom att i 
utvecklad grad erbjuda elektroniska produkter och tjänster, det här påverkar såväl indirekt och 
direkt inverkan på miljön samtidigt som bankens kostnader reduceras. Koncernen växer i 
Baltikum vilket betyder att frågeställningar kring miljöledningssystem måste lösas 
nästkommande år (Swedbank årsredovisning 2005). Fortsatt fokus på bankens indirekta och 
direkta miljöpåverkan fortsätter i årsredovisningen för 2006 med störst fokus på tjänsteresor, 
uppvärmning och resursförbrukning. Den indirekta påverkan försöker de minska genom att 
införa etiskt-, och miljöinriktade produkter. Ny utbildningsinsats inom hållbarhet gjordes 
under året för bankens anställda. Swedbank har även inlett ett samarbete med Friends som är 
en organisation mot mobbning. De är fortfarande certifierade enligt ISO 14001 med syftet att 
genom struktureringar av miljöarbetet så ska de minska bankens miljöpåverkan på samhället 
(Swedbank årsredovisning 2006). 

5.2.3 Redovisning 2007-2009 

I årsredovisningen för 2007 så framgår det att Swedbank arbetar aktivt med Global Compact 
för att implementera principerna i det dagliga arbetet. De stödjer även andra organisationer 
och program som ligger i enighet med hållbar utveckling. Under 2008 ska miljöpolicy för hela 
koncernen påbörjas. ISO 14001 certifierade för den svenska verksamheten (Swedbank 
årsredovisning 2007). Miljömålet att miljöaspekten ska vara en viktig del i affären anses i 
årsredovisningen för 2008 vara uppnått. Det framgår även i redovisningen att Swedbank 
tydligare vill redovisa sitt hållbarhetsarbete och kommer därför införa rapportering efter 
GRI:s riktlinjer igen, med start nästa från och med nästa år (Swedbank årsredovisning 2008). I 
årsredovisningen för 2009 så använder Swedbank GRI:s redovisningsstandard G3 för första 
gången sedan 2002, tillämpningsnivå C. GRI-indexet presenteras dock inte i redovisningen 
utan görs via en länk, som dock inte fungerar i dagsläget, så det går inte att se vilka 
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indikatorer som redovisats. Det framgår även av redovisningen att banken har börjat engagera 
sig i den skyhöga arbetslösheten bland ungdomar i Sverige genom att erbjuda 400 nya 
praktikplatser och uppmuntrar även deras företagskunder och andra intressenter att göra 
detsamma. Projektet heter “Unga jobb” och är ett nära samarbete med arbetsförmedlingen. 
Swedbank har även tillsammans med övriga storbanker inom Sverige samt den svenska 
polisen ingått ett samarbete med ECPAT för att förhindra betalningstransaktioner kring 
barnpornografi, de har även undertecknat naturskyddsföreningens klimatupprop och UN 
Principles for Responsible Investments, UNPRI. Banken är fortfarande ISO 14001 
certifierade för den svenska verksamheten (Swedbank årsredovisning 2009). 

5.2.4 Redovisning 2010-2012 

I årsredovisningen för 2010 framkommer det att miljöpolicyn för hela koncernen har 
påbörjats och kommer att hålla på fram till 2013. Banken redovisar fortfarande enligt GRI, C-
nivå, men det framkommer inget index för indikatorerna i varken 2010 och 2011 redovisning 
vilket gör det svårt att se vilka indikatorer som har valt att redovisats (Swedbank 
årsredovisning 2010-2011). År 2011 Infördes en resepolicy för att försöka minska 
klimatpåverkan och därmed också minska kostnaderna, genom att bli mer energieffektiva 
(Swedbank årsredovisning 2011). 2012 så upprättade Swedbank en separat 
hållbarhetsredovisning utöver årsredovisningen som är mer omfattande än tidigare år. I 
redovisningen finns nu även ett index med sidhänvisningar för vilka indikatorer som har 
redovisats, vilket gör redovisningen mer lätt överskådlig och tydlig. Swedbank redovisar 
fortfarande enligt tillämpningsnivå C och utan extern granskning, 2012 redovisades 36 
indikatorer.  En minskning på 20 % av affärsresorna är synlig efter resepolicyn som infördes 
året innan. Projektet “Unga Jobb” mot den unga arbetslösheten har utvecklats och handlar nu 
snarare om 3000 praktikplatser där nästan hälften leder till anställning. Målsättningen med 
projektet är att det ska bli en integrerad del av verksamheten och att alla kontot i Sverige ska 
ta emot minst en praktikant. Banken är fortfarande ISO 14001 certifierade för den svenska 
verksamheten. Det finns även en konkret koppling till Global Compact principer och 
kopplingar till GRI indikatorer (Swedbank hållbarhetsredovisning 2012). 

5.2.5 Redovisning enligt GRI 

Swedbank har redovisat enligt GRI:s riktlinjer under flera år men det är bara 
hållbarhetsredovisningen för 2012 som är omfattande och med sidhänvisningar till 
indikatorerna, Swedbank använder sig inte av delvis redovisning utan indikatorerna som 
redovisas görs helt. 

Redovisning av Styrning, åtaganden och intressentrelationer 
Swedbank redovisade 9 indikatorer i sin hållbarhetsredovisning för 2012 som berörde 
styrelsen, intressenter och aktieägares möjlighet att påverka, grundläggande värderingar och 
uppförelsekoder, medlemskap i organisationer, intressentgrupper och hur urvalet av intressent 
görs. Några av indikatorerna redovisas med referenser till bankens årsredovisning. Tydliga 
mål och fokusområden har identifierats och kopplats till affärsprocessen och alla dess delar 
(Swedbank hållbarhetsredovisning 2012). 

Redovisning av Ekonomisk påverkan (EC) 
EC består av 9 indikatorer varav 7 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll EC). Swedbank 
redovisar 3 kärnindikatorer i sin hållbarhetsredovisning för 2012 som berörde direkt 
ekonomiskt värde, finansiell påverkan och omfattningen av bankens åtaganden. Några av 
indikatorerna redovisas med referenser till bankens årsredovisning (Swedbank 
hållbarhetsredovisning 2012). 
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Redovisning av Miljöpåverkan (EN) 
EN består av 30 indikatorer varav 17 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll EN). Swedbank 
redovisade 4 kärnindikatorer och 4 tilläggsindikatorer i sin hållbarhetsredovisning för 2012. 
En indikator berörde indirekt energianvändning och där kan vi se att resultatet för 2012 har 
minskat i jämförelse med 2011 men däremot ökat i jämförelse med 2010, vad förändringarna 
beror på framgår inte. Indikatorerna som redovisas berör även hur banken försöker minska 
energianvändningen samt initiativ för att tillhandahålla energieffektiva produkter och tjänster, 
vattenanvändning, avfallsvikt, direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser samt initiativ för 
att minska utsläppen. I redovisningen framgår det att Swedbank ständigt arbetar med att 
minska sitt ekologiska fotavtryck, under 2012 har stort fokus lagt på att förbättra kunskapen 
hos bankens medarbetare i alla enhet. Swedbank ser företaget affärsresor och 
energikonsumtion från banklokalerna som de största miljöbovarna inom verksamheten och 
har därför satt upp målsättningen att minska utsläppen med 15 % till 2013, med 30 % till 2015 
och med 40 % till 2018.  Bankens direkta miljöpåverkan i Sverige har mätts sedan 2007 och 
sedan 2010 omfattas även de andra länderna där banken är verksam av mätningen (Swedbank 
hållbarhetsredovisning 2012). 

Redovisning av Mänskliga rättigheter (HR) 
HR består av 9 indikatorer, varav 6 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll HR). Av nio 
indikatorer som berör mänskliga rättigheter så har Swedbank enbart redovisats HR1 och HR2 
som handlar om graden av krav gällande mänskliga rättigheter som procentuell andel har 
betydelse vid investeringsbeslut samt hur stor procent av leverantörer och underleverantörer 
som har granskats med hänsyn till hur mänskliga rättigheter hanteras. Banken gör 
kartläggningar utifrån mänskliga rättigheter vid affärsuppgörelser med högriskländer och -
branscher. Swedbank har som mål att motverka korruption genom att aktivt arbeta med 
mänskliga rättigheter och engagera sig samhällsutmaningar. En ny policy gällande för hela 
koncernen infördes under 2012 i syfte att främja mänskliga rättigheter, bidra till ett mer stabilt 
och effektivt affärsklimat i alla verksamma länder (Swedbanks hållbarhetsredovisning 2012). 

Redovisning av Arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) 
Totalt 8 redovisas, varav 6 är kärnindikatorer. (Indikatorprotokoll LA) I 2012 års redovisning 
har man presenterat siffrorna för 2010-2012 i en samlad tabell där man ser att antalet 
heltidsanställda minskat från 17224 till 14861 under de tre åren. Medarbetarna har minskat i 
antal i alla länder där Swedbank verkar, utom 3; Lettland, Kina och USA, men där är 
ökningen marginell. Detta är något låga siffror om man jämför med 2008 då banken hade över 
21000 heltidsanställda. Antalet medarbetare som omfattas av kollektivavtal uppgår endast till 
46 %, en siffra som hållit sig ganska konstant under dessa år. Personalomsättningen låg 2008 
på 16,3 % och under 2012 var den 15,4 %, under denna tid har inga drastiska förändringar 
skett. När det gäller intern utbildning har det skett en drastisk förändring som innebär att man 
från 2010 till 2011 ökade antalet utbildningstimmar med över 150 %, 2012 låg Swedbank på 
504983 utbildningstimmar. Swedbank inser sambandet mellan nöjda kunder och utbildad 
personal och har som målsättning att ha branschens bästa utvecklingsmöjligheter för sina 
medarbetare vilka erbjuds olika program för lärande såsom introduktionsprogram samt ett 
stort antal webbaserade utbildningar för att bygga upp sin kunskap inom en mängd olika 
områden. Samtliga medarbetare erbjuds årliga utvärderingar. När det gäller indelning efter 
kön, ålder etc. har det tidigare varit en tydligt mansdominerad miljö, men nu ligger 
fördelningen på 55 % män och 45 % kvinnor i Sverige. På de utländska kontoren är andelen 
kvinnor betydligt mindre. Den åldersgrupp som dominerar är medarbetare mellan 30 och 44 
år, men åldersgrupperna har varit relativt konstanta, inga större utvecklingar kan ses i 
redovisningen. Gällande löneskillnader redovisas inga siffror, man påstår endast att man 
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arbetar för att eliminera osakliga löneskillnader och att skillnaderna har minskat kraftigt 
(Swedbank Årsredovisning 2008, Swedbank hållbarhetsredovisning 2012). 

Redovisning av Produktansvar (PR) 
PR består utav 9 punkter, varav 4 anses vara kärnfrågor (Indikatorprotokoll PR). Swedbank 
redovisar endast två indikatorer av dessa varav enbart en är kärnindikator. Det är även så att 
den ena, PR6, inte ens finns med i själva rapporten, utan man hänvisar till Swedbanks 
hemsida. Den punkt man har valt att redovisa gäller kundnöjdhet, där man ser en negativ 
utveckling för Swedbank i Sverige från 2011 till 2012 medan kundnöjdheten ökat i Estland, 
Lettland och Litauen. Det är dock inga markanta förändringar utan det handlar om ett fåtal 
procent på båda håll, var man fått dessa siffror ifrån uppges inte (Swedbank 
hållbarhetsredovisning 2012). 

Redovisning av Organisationens roll i samhället (SO) 
SP består av 8 indikatorer, varav 6 är kärnindikatorer (Indikatorprotokoll SO). Swedbank 
redovisar 3 indikatorer, samtliga kärnindikatorer i sin hållbarhetsredovisning för 2012. 
Banken har länge redovisat ett väl utvecklat system för att analysera, förutse och förebygga 
risker internt och externt. Korruptionsrisken började dock benämnas specifikt på senare år, då 
man i 2012 år redovisning klargjorde att man kartlagt sin kommunikation kring 
ställningstagande och processer för att motverka korruption. Man har integrerat 
korruptionsbekämpningen i bankens inköpsprocesser. Utbildning inom anti-korruption 
redovisas inte i hållbarhetsredovisningen utan man hänvisar till bankens hemsida där man 
enbart nämner att man har en policy angående korruption och att medarbetarna genomgår 
utbildning, inga siffror på detta är presenterade. Man presenterar ett mål inför 2013 som 
innebär att man kommer att ta fram en koncernövergripande antikorruptionspolicy. Politiska 
ställningstaganden är också en indikator man uppger redovisa, men informationen i 
redovisningarna är väldigt vag och det gör det svårt att utläsa någon form av utveckling inom 
området (Swedbank årsredovisning 2008, Swedbank hållbarhetsredovisning 2012) 

Redovisning för Finansiella Tjänster 
Endast 2 indikatorer redovisas 2012, en av dessa är en kärnindikator (Indikatorprotokoll FS) 
Man har under flera år samarbetat med olika aktörer när det gäller miljömässiga och sociala 
risker och möjligheter, detta kan man se redan i de tidigare årsredovisningarna. Bland dessa 
finns FN och EU. 2012 ingick Swedbank som första bank ett partnerskap med Clinton Global 
Initiative (CGI), ett globalt nätverk för socialt ansvarstagande, partnerskapet heter Passionate 
Investments och innebär ett globalt samarbete för Swedbank och deras kunder. När det gäller 
att förbättra den finansiella allmänkunskapen hos olika målgrupper använder man sig av olika 
metoder beroende på målgrupp. Dessa har inte redovisats tidigare trots att det funnits vissa 
typer av utbildning, men i 2012 års redovisning presenteras dessa åtgärder, både gamla och 
nya, bl.a. tidningen Lyckoslanten som delas ut till barn i årskurs 3-6, stödprogram för lärare, 
föreläsningar på grundskole- och gymnasienivå och arbetet med Institutet för Privatekonomi 
som vänder sig till de vuxna kunderna. Man lägger stor vikt vid utbildning och fortbildning av 
allmänheten, särskilt i Sverige, men utvecklingen går framåt även i Estland, Lettland och 
Litauen. (Swedbank hållbarhetsredovisning 2012) 

5.3 Intervju med Swedbank 

Här presenterar vi en sammanfattning av de svar vi fått från Swedbank. Frågorna besvarades 
av Linda Arouni Johansson som jobbar med kommunikation kring hållbarhets- och 
samhällsfrågor på Public Affairs, Swedbank, en position hon haft de senaste två åren. De 
kompletta svaren finns bifogat som en bilaga.  
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Arouni Johansson berättar att man redan 1996 publicerade en miljöredovisning som första 
bank i Sverige och att anledningen till att man slutligen började hållbarhetsredovisa enligt 
GRI var på efterfrågan från intressenter/investerare. Man upplever att riktlinjerna är 
tillräckligt klara och tydliga. Arouni Johansson är mycket tydlig när det gäller huruvida 
hållbarhetsarbetet påverkats av införandet av GRI:s riktlinjer och säger att det inte påverkar 
hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, enbart hur de redovisar. Arbetet kommer först, GRI 
sedan, inte tvärtom. Swedbanks hållbarhetsfokus utgår från deras verksamhet och var de har 
störst möjlighet att påverka. De interna rutinerna har inte påverkats av införandet av GRI. När 
det gäller kommunikation med och utbildning av medarbetare berättar Arouni Johansson att 
Swedbank kommunicerar via intranät, personaltidning och intern-TV, och man håller 
utbildningar inom olika hållbarhetsområden som är obligatoriska för alla medarbetare i 
koncernen. Ytterligare utbildning sker för cheferna. Hållbarhetsarbetet är integrerat i 
affärsverksamheten genom bl.a. i kreditbedömning för företagskrediter, handledning åt 
praktikanter och volontärarbete i skolor och för välgörenhetsorganisationer, framför allt i de 
baltiska länderna. På detta sätt involverar man medarbetare i hela organisationen i bankens 
hållbarhetsarbete.  
 
Swedbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens vision, värderingar och syfte, att 
främja en sund och hållbar ekonomi för både privatpersoner och företag. Hållbar utveckling 
börjar i bankaffären och Swedbank strävar efter att vara en trygg bank som inte äventyrar 
stabiliteten på finansmarknaden genom sitt risktagande. De senaste åren har fokus skiftat från 
miljöfrågor till ett större helhetsgrepp kring hållbarhet inklusive bl.a. frågor om mänskliga 
rättigheter och anti-korruption. Ett fokusområde som fortfarande är kvar från de första 
sparbankerna är finansiell fortbildning. Arouni Johansson förklarar att Swedbank inte 
tillämpar eller refererar till indikatorerna i det praktiska arbetet, utan använder enbart dessa 
för att redovisa sitt hållbarhetsarbete där hon anser att utformningen av indikatorerna är ok 
med tanke på att de ska vara så generella att de passar alla typer av organisationer.  
 
Swedbank genomförde 2009-2010 en stor undersökning bland sina medarbetare om hur de 
upplevde banken och resultatet blev värderingarna öppen, enkel och omtänksam. Dessa 
implementerades sedan i hela verksamheten via workshops, ambassadörer och intensiv 
internkommunikation. Det är medarbetarnas värderingar man arbetar efter, inte styrelsens, och 
GRI har ingen inblandning i dessa värderingar. För att förbättra det faktiska hållbarhetsarbetet 
sätter Swedbank upp mål årligen. Verksamheten analyseras ständigt och man tittar på vad 
som behöver förändras om målen inte uppnås. Man fokuserar insatserna beroende på vilka 
områden inom verksamheten som har störst påverkan på människor och miljö. 
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6 Analys 
I det här kapitlet kommer den insamlade empirin från bankernas hållbarhetsredovisningar 
samt från intervjun med Swedbank att analyseras med våra valda teorier som utgångspunkt. 
Avsnittet syftar till att söka svar samt analysera uppsatsen problemformulering.  

6.1 Bankernas hållbarhetsengagemang 

Hållbarhetsfrågor har historiskt sett inte varit en stor del utav bankens verksamhet, tvärtom 
bankerna har länge legat på efterkälken när det kommer till hållbarhet. Det beror på den 
relativt låga indirekta och direkta miljöpåverkan som banker har på omgivningen. Bankens 
egen miljöpåverkan utgörs främst utav energi, material, resor och transporter eftersom 
bankens verksamhet i huvudsak utgörs utav kontorsarbete och ingen fabriksproduktion. 
 
Det har inte setts som någon självklarhet att banker ska ta sitt sociala och miljömässiga ansvar, 
som det har gjorts för företag med stor indirekt och direkt miljöpåverkan. Efter vår studie kan 
vi dock se stora förändringar de senaste 10 - 12 åren, men den största skillnaden tycker vi oss 
se de senaste två åren då bankerna mer och mer gör hållbarhetsarbetet till en del av företagets 
strategi och inte bara ett sätt att hantera risker.  
 
Studier som gjordes på statligt ägda företagets hållbarhetsredovisningar för 2008 och 2009 
efter införandet av lagstiftningen angående tillämpande av GRI:s riktlinjer visade på att den 
främsta förändringen var redovisningen, som hade utvecklats. Det var därmed inte det 
faktiska hållbarhetsarbetet som hade förändrats. I studien konstaterade forskarna att många 
företag lägger för mycket fokus på att upprätta exemplariska redovisningar, vilket inte är det 
egentliga syftet med riktlinjerna. Redovisningen enligt riktlinjerna handlar snarare om att 
hållbarhetsfrågorna ska bli tydligare samt att det ska bli lättare att styra hållbarhetsarbetet 
efter uppsatta mål. Nordea började med hållbarhetsredovisning efter lagstiftningen 2007 och 
har under de senaste åren utvecklat redovisningen och antalet redovisade indikatorer. Efter att 
ha studerat Nordea och Swedbanks hållbarhetsredovisningar så kan vi konstatera att företagen 
har olika syn på redovisningen och hur den ska upprättas. 
 
Swedbank har länge bedrivit hållbarhetsarbete men utan direkt fokus på redovisningen och 
idag hävdar företaget att hållbarhet är en väl integrerad del av affärsverksamheten. De har 
redovisat enligt GRI:s riktlinjer periodvis och upprättade sin första hållbarhetsredovisning 
enligt GRI år 2001 och 2002, för att sedan istället redovisa integrerat i årsredovisningen fram 
till 2012 utan direkta kopplingar till riktlinjerna fram till 2009. Anledningen till att de nu 
väljer att redovisa enligt GRI säger Swedbank själva beror på en ökad efterfrågan från 
intressenter och investerare. Swedbank skiljer sig därmed ifrån Nordeas redovisning av sitt 
hållbarhetsarbete eftersom att Nordea sedan 2008 har lagt ner mycket tid på redovisningen. 
Nordeas hållbarhetsredovisning för 2008 och 2009 är dock inte lika detaljerad och omfattande 
som de tre senaste hållbarhetsredovisningen där vi tycker oss se större förändringar. I den 
senaste hållbarhetsredovisningen så återkopplar Nordea till vad de faktiskt genomfört för 
förändringar, hur de tillämpat riktlinjernas indikatorer på sin egen redovisning och hur 
framtidsmålen för hållbarhetsarbete ser ut. Det här är något som vi kan se i Swedbanks 
redovisning av hållbarhetsarbetet sedan hållbarhetsredovisningen 2001. Den stora 
förändringen i Swedbanks redovisning är att de för första gången år 2012 har valt att 
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genomföra en mer omfattande hållbarhetsredovisning i den mer traditionella stilen med ett 
indikatorindex som kopplas till sidor i redovisningen.  

6.2 Legitimitetsteorin 

Dagens samhälle förväntar sig att företag ska arbeta engagerat med hållbarhetsfrågor och det 
blir en allt ökad efterfrågan på hållbara företag. Ansvarstagande och transparenta företag har 
blivit ett sätt att främja sitt varumärke och uppnås genom kommunikation av sitt 
hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning. Bankerna beskriver i sina redovisningar att det 
är viktigt att bemöta intressenternas förväntningar och krav på företaget för att behålla deras 
förtroende. Swedbank förstod tidigt att de kunde vinna ekonomiska fördelar genom att 
engagerat ta sitt hållbarhetsansvar, de nämner öppet i redovisningarna att de tror att 
engagemang i hållbarhet leder till långsiktiga fördelar så som förstärkt varumärke och 
minskade kostnader. De tror med andra ord att legitimitet hos intressenterna kan byggas upp 
genom att företaget engagerar sig och integrerar hållbarhet i deras företagsstruktur. Vi får inte 
samma känsla av att Nordea har insett de faktiska fördelarna för verksamheten, inte förrän nu 
det senaste året då de försöker att få det mer integrerat i affärsverksamheten. Att få hållbarhet 
integrerat i verksamheten är något som Swedbank har försökt med sedan 2001.  
 
Vilken teknik som används för att uppnå legitimitet är svårt att avgöra efter att ha studerat 
redovisningarna, bankerna kan undanhålla information genom att helt enkelt välja att inte 
redovisa just de indikatorerna. Nordea redovisar dock fler indikatorer kring företagets resultat 
och verksamhet än vad Swedbank gör, däremot så har Swedbank genom åren haft tydligare 
mål och återkopplingar till sina hållbarhetsaktiviteter än Nordea. Nordeas 
hållbarhetsredovisningar för 2008 och 2009 ger uppfattningen av att banken försöker att ändra 
intressenternas uppfattning av företaget genom redovisningen utan att egentligen utveckla det 
faktiska hållbarhetsarbetet. I de senare redovisningarna kan vi däremot se mer information 
och tillvägagångssätt kring indikatorerna. Exempel på punkter i redovisningen som bidrar till 
att öka bankernas legitimitet är ansvarsfull kreditgivning och utbildning inom antikorruption, 
något som båda banker satsar stort på. Arbetet med anti-korruptionsutbildning är inte lika 
utarbetat i Swedbank som i Nordea än, men man har planer för utveckling av detta inför 
kommande år. Kunder och övriga intressenter vill veta vad deras pengar används till och att 
de är i trygga händer när de väl lämnats över till banken. Om bankerna inte hade tagit detta på 
fullaste allvar och utvecklat sitt arbete hade det kunnat skada deras legitimitet allvarligt. Detta 
är något som Swedbanks CSR-ansvarige även tog upp i intervjun då hon nämnde att de 
strävar efter att vara en trygg bank som inte äventyrar stabiliteten på finansmarknaden genom 
sitt risktagande. Något som är viktigt i alla typer av branscher, men i synnerhet inom 
finansbranschen. 
 
Ett företag bygger upp sin legitimitet genom att kommunicera handlingarna till omgivningen, 
vilket huvudsakligen görs via företagets årsredovisning. Det är via årsredovisningarna som 
både Nordea och Swedbank ursprungligen redovisat sitt hållbarhetsarbete. När Nordea 
började 2008 med sin separata redovisning hänvisade man fortfarande i stora delar till sin 
årsredovisning. Men med tiden har rapportering av hållbarhet mognat samt kraven från 
intressenterna ökat vilket har lett till att mer och mer redovisas direkt i rapporten. 
Kommunikation av hållbarhetsarbetet och på så sätt skapa en hög grad av transparens är ett 
sätt för företagen att skapa sig legitimitet och att bli accepterade av samhället. Om företaget 
inte agerar så som det förväntas av dem äventyrar man företagets legitimitet. Detta gäller även 
Swedbank som 2012 har en fristående omfattande hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 
riktlinjer för första gången.  
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6.3 Carrolls pyramid 

I dagens samhälle skulle man kunna säga att det finns en överenskommelse mellan företag 
och samhället att företagen frivilligt ska ta sitt hållbarhetsansvar. Men det är inte längre 
frivilligt för alla företag, 2006 infördes en lagstiftnings som berör statligt ägda företags 
hållbarhetsredovisning. Vilket betyder att det är tvång för Nordea att redovisa sitt 
hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer sedan 2008, de införde alltså sin första 
hållbarhetsredovisning efter lagändringen. I Carrolls pyramid så finns det fyra olika nivåer 
som kan implementeras av företagen: ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar. De 
två lägsta nivåerna, ekonomiskt och legalt ansvar, finns det krav på att alla företag ska utföra. 
Det ekonomiska ansvaret handlar om att alla företag förväntas sträva mot maximal vinst samt 
en stark konkurrenskraft och det legala ansvaret handlar om att alla företag förväntas följa de 
lagar och regler som finns upprättade i samhället. I Nordea och Swedbanks fall så täcks dessa 
delar främst av årsredovisningen där bankernas ekonomiska och legala ansvar redovisas.  
 
De två översta ansvarsområdena i pyramiden, etiskt och filantropiskt ansvar, är det frivilligt 
för företagen att följa. Det etiska ansvaret handlar om att företagen ska utföra sina 
skyldigheter för att minska miljöpåverkan och det filantropiska ansvaret bygger på att 
företagen ska förbättra livskvaliteten i samhället genom volontärtjänster erbjuda ekonomiska 
och mänskliga resurser. Det är här det blir lurigt eftersom att det etiska ansvaret för Nordea 
inte längre är frivilligt utan istället ett krav från statens sida, det finns även en förväntan från 
samhället att alla företag ska ta sitt etiska ansvar men det är bara för statligt ägda företag som 
det faktiskt är ett tvång. Det blir allt svårare för företagen att undvika ansvarsområdena i 
pyramiden samt redovisning enligt GRI:s riktlinjer då pressen från företagens intressenter blir 
allt hårdare. Hållbarhetsredovisningen enligt riktlinjerna har dock kritiserats för att den enbart 
fokuserar på just redovisningen och inte på att förbättringar av hållbarhetsarbetet ska göras 
varje år. Vi kan därmed se att kraven från företagens intressenter hårdnat ytterligare, de kräver 
nu att få se tydliga resultat av hållbarhetsarbetet och inte enbart en bättre redovisning. 
Intressenternas ökande krav på företagen har lett till en tvingande implementering av 
hållbarhetsfrågor i verksamheten, det räcker inte längre att bara redovisa sitt ansvar utan 
företagen måste nu även ta ansvaret.  

6.3.1 Ekonomiskt ansvar 

Den första nivån i pyramiden är det ekonomiska ansvaret och utgör grunden för alla företag. 
Det här ansvaret är även det viktigaste ansvaret eftersom att det inte skulle gå att bedriva 
någon verksamhet eller för den delen något hållbarhetsarbete utan ekonomiska resurser.  
 
Både Nordea och Swedbank arbetar med hållbar kreditgivning, vilket betyder att bankerna 
undersöker personernas återbetalningsförmåga samt eventuella miljörisker innan utlåningen 
av pengarna. Det ekonomiska ansvaret anses som den minsta utmaningen av ansvarsområdena 
i pyramiden, det här betyder dock inte att förväntningarna kring det ekonomiska området har 
sjunkit utan snarare tvärtom. Förut så ansågs de viktigaste uppdragen för verksamheten vara 
att vinstmaximera samt uppnå konkurrenskraft på marknaden. Men idag räcker inte detta, det 
ekonomiska ansvaret ska tas med de övriga ansvarsområdena i åtanke. Nordea och 
Swedbanks kreditgivning är ett exempel på detta, tidigare gjordes utvärderingen enbart efter 
återbetalningsmöjligheten men nu har företagen även börjat ta hänsyn till miljöriskerna samt 
börjat erbjuda hållbara och miljövänliga tjänster och produkter. Swedbank uppger att just 
kreditbedömning är ett område där hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsverksamheten och 
medarbetare från olika områden i organisationen är involverade i processen. Båda bankerna 
har undertecknat UNPRI som är en organisation som syftar till att få in miljömässiga, sociala 
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och styrningsformer till investeringsbeslutsfattande. Swedbank har även kontinuerligt arbete 
med interna utbildningar kring hållbarhetsfrågor under en längre period, för att involvera 
medarbetarna i hela organisationen i bankens hållbarhetsarbete. Nordea har även i senaste 
hållbarhetsredovisningen börjat inse vikten av att internt utbilda alla medarbetare om bankens 
miljöpolicy. 

6.3.2 Legalt ansvar 

Den andra nivån i pyramiden är det legala ansvaret som betyder att man bedriver 
verksamheten inom ramen för lagen. I Nordeas och Swedbanks fall betyder detta att bankerna 
uppfyller sina rättsliga skyldigheter och därmed kan anses vara goda samhällsaktörer. Det 
legala ansvaret är ett krav från samhället och intressenterna, utan hänsyn till det legala 
systemet så skulle bankernas intressenter tappa förtroendet för banken. Efter granskningar av 
hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar så kan vi inte se att bankerna avviker från deras 
legala ansvar.  

6.3.3 Etiskt ansvar 

Den tredje nivån i pyramiden är det etiska ansvaret och handlar om företaget egen vilja att 
agera utanför det legala systemet med dess lagar och regler. Bankerna måste därmed göra mer 
än vad som krävs av lagen, för Nordeas del har valet gjorts åt dem utav staten medan 
Swedbank följer detta frivilligt. Nordea började upprätta omfattande hållbarhetsredovisningar 
efter införandet av lagstiftningen, de tillämpar de etiska aspekterna genom att tillämpa och 
engagera sig efter olika riktlinjer, bland annat UN Global Compact. Ett annan viktigt etiskt 
ansvar som Nordea tagit är att utveckla sitt engagemang inom GRI genom att gå från 
tillämpningsnivå C till B+ nivå, vilket inte är ett krav från staten utan ett frivilligt ansvar.  
 
Swedbank har ingen skyldighet enligt lagen att engagera sig i hållbarhetsfrågor eller redovisa 
sitt hållbarhetsresultat, trots detta så har företagen länge engagerat sig i frågan och ser det som 
en integrerad del av verksamheten. De har tillämpat och engagerat sig efter olika riktlinjer 
som bland annat UN Global Compact som även Nordea tillämpat. En viktig fråga som 
Swedbank har engagerat sig i är arbetslösheten för unga svenskar, de kallar projektet för 
“Unga jobb” och det bygger på att de har anordnat praktikplatser till ungdomarna på sina egna 
kontor samt hos sina företagskunder och lokala partner. Det här är ett exempel på att banken 
tar ett ansvar som de egentligen inte är tvungna till, de engagerar sig i frågor som berör 
samhällets hållbarhet. Båda bankerna är stora sponsorer inom idrottsrörelsen, vilket i Carrolls 
pyramid hamnar under etiskt ansvar men i Carrolls trefaldiga modell är det både en etisk och 
ekonomisk aktivitet.  

6.3.4 Filantropiskt ansvar 

Den fjärde nivån i pyramiden är det filantropiska ansvaret och bygger på de 
volontäraktiviteter som företaget frivilligt engagerar sig i utan att förvänta sig att få någonting 
tillbaka. De stiftelser och projekt som företaget utan krav involverar sig i. Både Nordea och 
Swedbank är involverade i olika projekt vars syfte är att hjälpa samhället i dess utveckling, ett 
exempel som både Nordea och Swedbank stödjer är ECAPT som är en organisation som 
arbetar med att försvåra penningtransaktionen vid betalning av barnpornografi. Swedbank 
stödjer projekt samt tar egna externa initiativ för att främja en hållbar ekonomi, några projekt 
som Swedbank stödjer är exempelvis Friends kamp mot mobbning där banken är 
huvudsponsorer. Båda bankerna ägnar sig åt finansiell fortbildning och utbildar framför allt 
barn och ungdomar i ämnet ekonomi på olika sätt där de bl.a. åker runt till skolor runt om i 
landet. I redovisningen för 2012 rapporterar Nordea att de donerat 1 Miljeuro till 
välgörandeändamål. 
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6.4 Carrolls trefaldiga modell 

6.4.1 Nordea 

Vi tolkar det som att Nordea påbörjade sina redovisningar av legala skäl, ökade 
rapporteringen utav etiska skäl men för att göra faktiska förändringar krävs oftast ekonomiska 
åtaganden. Enligt Carrolls pyramid är ekonomi grunden för alla övriga åtaganden, och leder 
till legala som i sin tur leder till etiska och slutligen filantropiska skäl. Enligt Carrolls 
trefaldiga modell är det dock möjligt med t.ex. enbart etiska eller legala skäl, även om det 
oftast är en blandning utav två eller alla tre delar. 
 
Endast Ekonomiskt 

Även om banken redovisar fler indikatorer idag är det många kärnindikatorer som inte 
redovisas. Totalt sett är det 36 av 65 kärnindikatorer som redovisas 2012. Dock är det viktigt 
att notera att många utav kärnfrågorna inte kan ses som relevanta eller applicerbara på banker. 
Främst gäller detta området miljöpåverkan där många indikatorer berör utsläpp från fabriker 
och miljöpåverkan av produktionen. Även under mänskliga rättigheter är det flera punkter 
som främst berör produktion och underleverantörer. Dock är det många kärnfrågor som är 
relevanta, men som inte redovisas.  

Endast Legalt 
I sektionen kring organisationens roll i samhället är det tre kärnindikatorer som inte redovisats 
och anmärkningsvärt är att indikatorn kring intern korruption saknas. Med tanke på de låga 
förtroende bankerna och finanssektorn fått efter finanskrisen är det oroande om denna kontroll 
inte sker hos Nordea. Tidigare fanns även indikatorer som de inte besvarat med i rapporten 
och vissa fall även markerat med vad som inte kunde ses som relevant, men en skillnad på 
senare år är att banken enbart rapporterar de punkter som de helt eller delvis redovisat. Medan 
det ger en kompaktare redovisning, innebär det att det inte är en lika komplett rapport.  

Endast Etiskt 
Under åren har Nordea blivit generellt bättre på att rapportera, men det är inte lika tydligt om 
det fått någon faktisk effekt på bankens hållbarhetsarbete. Vissa nyckeltal har en marginell 
förbättring, som t.ex. personalrotation, men variationen från år till år gör det svårt att avgöra 
om det beror på tillfälligheter eller om det handlar om bestående förbättringar. Dock har 
banken under vissa områden i miljöarbetet gjort framsteg, främst kring förbrukning och 
koldioxidutsläpp och de har även satt upp tydliga mål för att minska miljöpåverkan i 2012 års 
redovisning. Generellt har banken även blivit bättre på att följa riktlinjer och standarder och 
att redovisa detta. 

Ekonomiskt/Etiskt 
Från och med 2010 redovisar banken enligt en högre tillämpningsnivå, B+, och det innebär 
bland annat att fler indikatorer skall redovisas. Förändringen skedde på eget initiativ och 
därmed främst av filantropiska skäl. Enligt Carrolls trefaldiga modell är filantropi både 
ekonomiskt och etiskt men att se företags filantropiska handlingar som även ekonomiska, 
medför att man inte längre kan se dem som enbart förtjänstfulla utan att det sker även med 
egenintresse. Under arbetsförhållanden och arbetsvillkor rapporteras de allra flesta indikatorer, 
men ej en viktig etisk och ekonomisk fråga gällande löneskillnad i procent mellan män och 
kvinnor. När det gäller kollektivavtal saknas det skydd för många utav bankens anställda. I 
Sverige och Polen är täckningen 100 %, men totalt är det nästan 20 % av de anställda som 
saknar skydd. I de nordiska länderna är det relativt höga nivåer, men i Luxemburg är det bara 
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38 % och i övriga länder 0 %. Detta är ett bra exempel på hur bättre rapportering synliggör 
brister i bankens verksamhet. 
 
Ekonomiskt/legalt 
De rättsliga och administrativa kryphål som beskrivs i punkt 5, avsnitt 4.1.2, är inget vi anser 
att banken ägnar sig åt och finner därför inga punkter att ta upp gällande det 
ekonomiska/legala ansvarsområdet. 

Legalt/Etiskt 
Anledningen till att Nordea började redovisa sitt hållbarhetsarbete 2007 berodde som nämnt 
tidigare på att den svenska regeringen bestämt att alla statligt ägda företag måste redovisa 
enligt GRI. Det var inget frivilligt åtagande och får ses som en enbart legal utveckling, men 
eftersom all form av redovisning får en etisk effekt, är det ett tydligt exempel på hur Carrolls 
ringar ofta överlappar. Under mänskliga rättigheter redovisas inte antal fall av diskriminering. 
Det har redovisats tidigare, men till 2012 är den punkten borta. Beror det på att resultatet är 
mycket sämre jämfört med tidigare år? 

Ekonomiskt/Legalt/Etiskt 

Nordea har under åren utvecklat arbetet med anti-korruption och detta märks även i 
hållbarhetsredovisningen där ett antal indikatorer inom området lagts till sedan 2010. Fler 
anställda utbildas i anti-korruption för varje år och man har börjat redovisa till viss del för 
åtgärder gällande korruptionsincidenter. Att man utökar utbildningen för personal ser vi som 
att man tar ett större ansvar än det man är ekonomiskt och legalt bunden till, och därför tolkar 
vi det även som en etisk aktivitet. 

6.4.2 Swedbank 

Vi tolkar det som att Swedbank påbörjade sina redovisningar av ekonomiska/etiska skäl, det 
här är till fördel för banken då det oftast krävs ekonomiska åtaganden för att göra faktiska 
förändringar. Enligt Carrolls pyramid är ekonomi grunden för alla övriga åtaganden, och leder 
till legala som i sin tur leder till etiska och slutligen filantropiska skäl. 

Endast Ekonomiskt 
Swedbank utförde sin första omfattande separata hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer 
år 2012 och då efter den lägsta tillämpningsnivån C. Redovisningen skedde på eget initiativ 
med förklaringen att de vill redovisa sitt ansvar mer omfattande, framför allt pga. ökad 
efterfrågan från deras intressenter, och anses därför främst vara upprättad av ekonomiska skäl. 
Enligt Carrolls trefaldiga modell är filantropi både ekonomiskt och etiskt men att se företags 
filantropiska handlingar som även ekonomiska, medför att man inte längre kan se dem som 
enbart förtjänstfulla utan att det även sker med egenintresse. 

Endast Legalt 
Inom	 det	 legala	 området	 följer	 banken,	 så	 vitt	 vi	 vet,	 de	 lagar	 och	 regler	 som	 finns.	
Liksom	i	Nordeas	redovisning	saknas	ett	antal	kärnindikatorer	gällande	korruption	och	
liknande	legala	punkter.	Nu	är	tillämpandet	av	GRI	så	pass	nytt	för	Swedbanks	del,	så	det	
är	möjligt	 att	 banken	 i	 framtida	 rapporter	 kommer	 att	 redovisa	 fler	 av	 indikatorerna,	
däribland	dessa.	

Endast Etiskt 
Vi kan se en stor positiv förändring när det kommer till internutbildning i företaget, mellan 
2010 och 2011 ökade antalet utbildningstimmar med cirka 150 % och sedan ytterligare lite till 
fram till 2012. Internutbildningen sker genom olika program och webbaserade utbildningar 
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för att medarbetarna ska kunna utveckla sina kunskaper inom många områden. Det framgår 
inga konkreta siffror som gäller löneskillnader men banken skriver att de aktivt jobbar för 
minska löneskillnader. Sedan 2003 är banken ISO certifierade med syftet att förbättra och 
utveckla verksamhetens hållbarhetsarbete samt för att kunna bevisa för bankens intressenter 
att varje enhet i banken har miljömål som återkopplas. 

Ekonomiskt/Etiskt 
Engagemanget för att sprida allmän finansiell kunskap till olika målgrupper är något som 
tydligt framkommer i Swedbanks redovisning av hållbarhetsarbetet. Banken ser det som sin 
uppgift att försöka påverka samhället så mycket som möjligt med det som de kan som bäst, 
finansiell kunskap. Den allmänna kunskapen som sprids görs på olika sätt beroende på vilken 
målgruppen är, banken ger exempelvis ut tidningen lyckoslanten till elever i årskursen 3-6. De 
här aktiviteterna tolkar vi som gjorde av etiska men kanske även med kopplingar till 
ekonomiska skäl, då det kan ses som en möjlighet att redan i tidig ålder uppmärksamma 
skolbarnen om banken Swedbank. Av indikatorerna gällande medarbetarna så kan vi se en 
minskning i nästan alla länder där Swedbank är verksamma, minskningen kan vara en direkt 
effekt av antalet minskade bankkontor, något som banken uppger i redovisningen att de vill 
göra för att minska energi förbrukningen. 
 
Ekonomiskt/Legalt 
De rättsliga och administrativa kryphål som beskrivs i punkt 5, avsnitt 4.1.2, är inget vi anser 
att banken ägnar sig åt och finner därför inga punkter att ta upp gällande det 
ekonomiska/legala ansvarsområdet. 

Legalt/Etiskt 
Swedbank redovisade i sin hållbarhetsredovisning för 2012 totalt 21 av 65 kärnindikatorer, 
det är dock viktigt att notera att många av kärnfrågorna inte kan ses som relevanta eller 
applicerbara på banker. Området miljöpåverkan är ett exempel där många av indikatorerna 
berör utsläpp från fabriker och miljöpåverkan av produktionen vilket inte går att applicera på 
Swedbank. Banken uppger själva också att man flyttat fokus ifrån miljöfrågorna i viss mån 
och fokuserar på ett större helhetsgrepp kring hållbarhet. Det finns även några kärnindikatorer 
inom mänskliga rättigheter som borde redovisas men som inte redovisas, exempelvis antal fall 
av diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavfall redovisas inte. Swedbank 
påpekar även det här i sin hållbarhetsredovisning för 2012 att de kommande år ska lägga ett 
ökat fokus angående frågor om mänskliga rättigheter. Banken visar här att de har kunskap 
kring indikatorerna och dess relevans för företaget. 

Ekonomiskt/Legalt/Etiskt 
Swedbank har ett utvecklat analyssystem som används för att förutse och förebygga risker 
internt och externt. Risken för korruption har dock främst börjat redovisas på senare år, då 
tydliga ställningstagande och processer för att motverka korruption presenterades. Man 
uppger i intervjun att detta är ett av områdena man valt att fokusera på för tillfället. Banken 
skriver även att de har integrerat bekämpningen av korruption i inköpsprocesserna och håller 
på att utbilda anställda inom frågan vilket man skulle kunna tolka även som en etisk aktivitet 
då företaget väljer att ta ett bredare ansvar. 
 



Emma Johansson, Sahar Zandian  Corporate Social Responsibility 
&Alexandra Persson   i Nordea & Swedbank  

48 

7 Slutsatser 
I detta avsnitt presenterar vi de resultat vi kommit fram till i vår undersökning och ger som 
avslutning några förslag till fortsatt forskning inom området. 

7.1 Diskussion och slutsats 

Det vi ser i vår analys av Nordeas och Swedbanks hållbarhetsarbete är att båda har stor insikt 
gällande betydelsen av arbetet och kraven som finns från omvärlden. Stora förändringar har 
skett inom redovisningen av hållbarhetsarbetet de senaste fem åren, särskilt tydligt har det 
blivit de senaste två åren. Vi kan se att redovisningarna skiljer sig åt markant mellan bankerna. 
Nordea har sedan lagen trädde i kraft redovisat arbetet omfattande, medan Swedbanks 
skriftliga redovisning har varit sparsam fram till 2012 då banken valde att upprätta den 
standardiserade redovisningen enligt GRI:s riktlinjer på samma sätt som Nordea gjort under 
längre tid. Före 2012 har Swedbanks hållbarhetsarbete redovisats i årsredovisningen istället 
för en separat hållbarhetsrapport, förutom år 2001 och 2002 då man redovisade 
hållbarhetsfrågorna separat, vilket innebär att Swedbank var först ut med 
hållbarhetsredovisning men av någon anledning valde att inte fortsätta med detta förrän år 
2012. Om man ser på GRI:s appliceringsnivåer ligger Swedbank på nivå C, den lägsta nivån, 
medan Nordea som låg på nivå C+ fram till 2009, numera redovisar på nivå B+ där (+) 
innebär att redovisningen bestyrkts av utomstående. Vi drar slutsatsen att lagstiftningen 
ganska omgående bidragit till en förbättrad redovisning för Nordea som berörs av lagen, 
medan det för Swedbank som redovisar frivilligt har tagit längre tid att åstadkomma dessa 
förbättringar gällande redovisningen av arbetet. Att redovisningen inte varit ett krav för 
Swedbank kan vara anledningen till att utvecklingen av redovisningen gått i en långsammare 
takt. Vi kan därmed konstatera att redovisningen av hållbarhetsarbetet enligt GRI genomgått 
en positiv utveckling de senaste åren, för båda bankerna, även om vägen dit sett annorlunda ut 
för respektive bank.  
 
Något svårare har det varit att urskilja ifall förbättringar skett i det faktiska hållbarhetsarbetet. 
Det finns dock indikationer på att en viss förbättring skett inom en del områden. Startar vi 
med Nordea kan vi se att donationer och frivilliga bidrag börjat tas upp från 2012, något de 
inte redovisat tidigare. Det senaste året har banken även satt upp tydliga mål för att minska 
miljöpåverkan, något vi ser som en förbättring av arbetet för en hållbar miljö. Banken har, 
trots den låga miljöpåverkan, insett att arbetet för miljön är en viktig fråga och man arbetar för 
att åstadkomma förbättringar inom detta område. Ytterligare ett område där det skett 
förbättringar är inom utbildning, både internt och externt. Nordea är på det klara med att 
kunskap är viktigt för en hållbar utveckling. Några områden där man inte kan se positiva 
förändringar är t ex löneskillnader, det är ett område som inte ens behandlas i redovisningen 
och detsamma gäller för diskriminering. Detta är båda områden som är relevanta i 
hållbarhetsarbetet och där man bör anstränga sig för att eliminera felaktigheter.  
 
Ser vi på Swedbank kan vi även här se en del förändringar av hållbarhetsarbetet. Liksom 
Nordea satsar Swedbank på utbildning, både finansiell fortbildning för främst barn och 
ungdomar, och interna utbildningar för alla medarbetare i koncernen. Men samtidigt som 
Nordea ökar fokus på miljöfrågorna gör Swedbank det motsatta. Anledningen till detta verkar 
vara det att banker har låg miljöpåverkan jämfört med andra typer av företag, så de väljer att 
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lägga fokus på hållbarhetsarbetet i helhet och fokuserar bl.a. på mänskliga rättigheter och 
utbildning inom olika områden.  
 
Om vi då ser på de olika teoretiska ansvarsområdena kan man hos båda banker se vissa 
förbättringar inom de olika områdena. När det gäller ekonomiskt ansvar har bankerna arbetat 
fram bättre system för hållbar kreditgivning och riskbedömning, gällande legalt ansvar finner 
vi inga avvikelser. När det kommer till det etiska ansvaret kan vi se att bankerna på senare år 
verkligen börjat inse vikten av arbetet och hur det bidrar till hållbarhet, inte bara inom 
organisationen utan även i samhället. Detsamma gäller det filantropiska ansvaret där bankerna 
åstadkommit förbättringar såsom finansiell fortbildning, samarbete i form av ECAPT, arbete 
med diverse organisationer, däribland Friends, och donationer till välgörande ändamål. Detta 
kan också ses som ett bra sätt att stärka legitimiteten i varumärket. 
 
Vår slutsats blir att hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer hjälper företagen att 
strukturera sitt arbete med hållbarhet, men att det i sig inte nödvändigtvis har lett till att det 
faktiska hållbarhetsarbetet blivit bättre. Den största skillnaden vi kan se på upprättandet av 
bankernas redovisning, som i Nordeas fall har upprättats efter tvång och Swedbanks av 
frivillighet, är utförandet och omfattningen. Nordeas redovisning har varit omfattande från 
start, redovisningen har skett strikt efter GRI:s riktlinjer, vilket vi har uppfattat som att det de 
första åren tog bort fokus från det faktiska hållbarhetsarbetet. Fokus blev istället att presentera 
den perfekta redovisningen, men efter att ha studerat företagets hållbarhetsredovisningar så 
kan vi konstatera en förbättring i främst den senaste hållbarhetsredovisningen.  Förbättringen 
har vi sett i form av att Nordea har börjat se fördelarna med redovisningen och därmed försökt 
integrera det mer i hela verksamheten. Swedbanks redovisning skiljer sig eftersom banken 
först 2012 presenterade en separat hållbarhetsredovisning upprättad på samma sätt som 
Nordeas, de valde då frivilligt att göra en omfattande hållbarhetsredovisning. Swedbank har 
dock sedan 2003 presenterat hållbarhetsfrågor i årsredovisningen vilket vi inte kan se lika 
tydligt för Nordea. Vi uppfattar även att Swedbank tidigare insåg de faktiska fördelarna med 
engagemang i hållbarhetsfrågor, de drar kopplingar till att de ekonomiska, legala och etiska 
områdena överlappar varandra och att de olika aktiviteterna har en inverkan på varandra. Vi 
kan se en skillnad på redovisningarna som vi kopplar till bankernas tvång och frivillighet 
kring hållbarhet, Nordea har i högsta grad fokuserat på att framställa den bästa redovisningen 
medan Swedbank har valt att engagera sig men att inte lägga ner lika mycket kraft på själva 
redovisningen. Förbättringar har alltså skett i hållbarhetsarbetet, dock kan vi inte säga med 
säkerhet ifall det finns en direkt koppling mellan det förbättrade hållbarhetsarbetet och 
redovisningen enligt GRI:s riktlinjer samt i vilken utsträckning lagstiftad och frivillig 
redovisning har bidragit till förändringarna. 

7.2 Fortsatt forskning 

Avslutningsvis vill vi utifrån det vi studerat i vår undersökning och de slutsatser vi kommit 
fram till ge några förslag till fortsatt forskning inom området CSR. En av de aspekter vi kände 
hade kunnat ge en bättre bild av det interna arbetet med hållbarhet var genom att se det ur 
medarbetarnas perspektiv, dvs. de anställda i bankerna som inte arbetar med CSR på daglig 
basis. På så sätt hade man kunnat få en bild av huruvida hållbarhetsarbetet genomsyrar 
organisationen så som det är menat att göra. En annan fundering som uppkommit gäller de 
nya riktlinjerna, G4, som kommer att lanseras inom en snar framtid. Hur kommer dessa att 
påverka företagens hållbarhetsarbete och redovisning? Förändringar inom området sker i rask 
takt och företag måste lägga ner mycket tid och resurser på att arbeta med hållbarhet om de 
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ska ha en chans att hänga med i utvecklingen. Vi är säkra på att det här är ett ämne som 
kommer att ligga som grund för ett stort antal uppsatser och studier även i framtiden. 
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Bilagor 
 
Intervjufrågor - Swedbank 
 
Godkänner respondenten att vi använder dennes namn och uppgifter i uppsatsen? 
Ja 
 
Inledande: 
 
Namn och befattning i företaget? 
Linda Arouni Johansson, jobbar med kommunikation kring hållbarhets- och samhällsfrågor på 
Public Affairs, Swedbank. 
 
Hur länge respondenten arbetat med hållbarhetsarbete i detta företag? 
Ca 2 år. 
 
Allmänt: 
 
– Hur länge har ni hållbarhetsredovisat? 
Sparbanken Sverige publicerade 1996 som första bank i Sverige en miljöredovisning och 
FöreningsSparbanken publicerade år 2000 som första bank i Sverige en 
hållbarhetsredovisning. 
 
– När började ni redovisa enligt GRI och varför? 
Anledningen var på efterfrågan från intressenter/investerare. Vi började redovisa enligt GRI 
2009 eller 2010. 
 
– Upplever ni att riktlinjer för vad som gäller är klara och tydliga? 
Ja, tillräckligt. 
 
– Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni finns med hållbarhetsredovisning 
enligt GRI? 
Jämförbarheten är förstås en fördel. För företag som precis ska starta ett hållbarhetsarbete kan 
jag tänka mig att det underlättar att välja var man ska börja. 
 
Det praktiska arbetet efter införandet av GRI: 
Generell kommentar: Att vi redovisar enligt GRI påverkar inte hur vi jobbar eller hur vi väljer 
vilka områden vi fokuserar på. GRI är för oss mer ett standardiserat sätt att redovisa vad vi 
gör – arbetet kommer först, GRI sedan, inte tvärt om. 
– Har det skett några förändringar i det praktiska hållbarhetsarbetet? Vilka och 
varför? 
Nej. 
 
 
– Har arbetet blivit mer strukturerat sedan införandet av GRI? 
Nej. 
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– Har ni mer strukturerade processer som går att direkt hänföra till hållbarhetsredovisningen? 
Inte som går att direkt hänföra till GRI-redovisningen. 
 
– Hur arbetarna ni med interna rutiner för hållbarhetsfrågor? Hur utformas 
frågorna? 
Vårt hållbarhetsfokus utgår från vår verksamhet och var vi har störst möjlighet att påverka. 
 
– Har det skett någon förändring i de interna rutinerna efter GRI? Hur ofta planerar ni att följa 
upp dem, på vilket sätt, vilka ska gör det? 
Nej. 
 
– I vilken utsträckning är övriga medarbetare inblandade i hållbarhetsarbetet? 
Hur förmedlas informationen? På vilket sätt och inom vilka områden? Vilka 
delar av företaget/personalen utbildar ni och i vilken omfattning? 
Vi kommunicerar vad vi gör internt via intranät, personaltidning och intern-tv. Vi har webb-
utbildningar inom miljö, hållbarhet och affärsetik som är obligatoriska för alla medarbetare i 
koncernen. Samtliga chefer får dessutom utbildning inom jämställdhet, mångfald och 
mänskliga rättigheter. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i vår affärsverksamhet och på så sätt 
involveras medarbetare i hela banken. Några exempel: 
– Hållbarhetsfrågor kommer in i kreditbedömningar via Swedbanks hållbarhetsanalys som 
genomförs för alla företagskrediter överstigande 1 miljon SEK i Sverige och 80 000 EUR i de 
baltiska länderna. Genom den involveras bankens samtliga företagsrådgivare i praktiskt 
hållbarhetsarbete. 
– Vårt största samhällsinitiativ är Unga Jobb där vi erbjuder arbetslösa ungdomar 
praktikplatser. Det involverar många medarbetare runt om i banken som agerar handledare åt 
praktikanterna. 
– Vi har även många projekt i de baltiska länderna där våra medarbetare volontärarbetar i 
skolor och för välgörenhetsorganisationer som en del av vårt hållbarhetsarbete. 
 
– Har ni ett ökat fokus/prioritet på hållbarhetsfrågor på grund av GRI? Hur märks detta? 
Nej. Vi har länge haft fokus på hållbarhetsfrågor – banken startades 1820 som ett svar på 
rådande samhällsproblem. GRI är bara ett sätt för oss att redovisa arbetet. 
 
– Har det skett en förändring i vad ni fokuserar på i hållbarhetsarbetet? 
Fokus för vårt arbete beror på de frågor vi möter i vår verksamhet i samhället, inte GRI. 
Swedbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens vision, värderingar och syfte. 
Bankens syfte är att vi ska främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och 
företagen. I vår hållbarhetsstrategi klargör vi att Swedbanks ansvar för hållbar utveckling 
börjar i bankaffären. Vi är och ska fortsatt vara en trygg bank som inte äventyrar stabiliteten 
på finansmarknaden genom vårt risktagande. Swedbank bidrar med en del av den finansiella 
infrastruktur som är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Fokus har under de 
senaste åren skiftat från att vara inriktat på miljö till att ta ett större helhetsgrepp kring 
hållbarhet och inkludera frågor kring mänskliga rättigheter och anti-korruption. Ett 
fokusområde som fortfarande är kvar från de första sparbankerna är finansiell fortbildning. 
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GRI indikatorer: 
 
– Använder ni GRI-indikatorer som utgångspunkt i hållbarhetsarbetet? 
Nej. 
 
– Tillämpar eller refererar ni till indikatorerna i ert praktiska arbete, hur? Kan ni ge ett konkret 
exempel. 
GRI-index med indikatorerna publiceras på vår hemsida (swedbank.com) och i 
hållbarhetsredovisningen, men inte annars. 
 
– Anser ni att det är lätt eller svårt att arbeta efter GRI indikatorerna? 
Vi arbetar inte efter indikatorerna utan använder dem för att redovisa vårt arbete. 
 
– Anser ni att indikatorerna är utformade på ett sätt som passar för er 
verksamhet? 
De nuvarande är ok med tanke på att de ska vara så generella att de passar alla typer av 
organisationer. 
 
Frågor utifrån hållbarhetsredovisningen: 
 
‐ Hur arbetar banken med att få ut styrelsens värderingar till anställda och andra 
intressenter? Innan och efter införandet av GRI. 
Jag är lite osäker på vad ni menar här. Banken genomförde under 2009-2010 ett stort arbete 
för att ta fram värderingar som rimmar med vad vi står för. I det arbetet gick en enkät ut till 
samtliga medarbetare där man fick svara på frågor kring hur man upplever banken. Resultatet 
av detta blev värderingarna öppen, enkel och omtänksam. Dessa implementerades sedan i 
hela verksamheten genom workshops, ambassadörer samt intensiv internkommunikation. Så 
det är egentligen inte styrelsens värderingar vi arbetar efter utan medarbetarnas. Ingen 
påverkan av GRI. 
 
‐ Har styrelsen och ordförandes roll påverkats av arbetet med hållbarhetsfrågor, på vilket sätt? 
Hur ni menar ni här? 
 
‐ Är styrelsen aktiv i hållbarhetsfrågor? 
Styrelsen har antagit våra policys inom hållbarhetsområdet. 
 
‐ Hur har styrelsens styrning av CSR utvecklats sedan ni startade med ert 
engagemang? 
Samhällsengagemanget startade när banken startade. 
 
‐ Hur arbetar ni för att förbättra det faktiska hållbarhetsarbetet? 
Vi sätter upp mål årligen. Vi analyserar ständigt verksamheten och tittar på vad vi behöver 
förändra om målen inte uppnås. Vi tittar på vilka områden inom vår verksamhet som har 
störst påverkan på människor och miljö och fokuserar våra insatser dit. 
 
‐ Använder ni målstyrning för indikatorerna? 
Vi har strategier med mål för vårt hållbarhetsarbete men dessa är inte beroende av GRI-
indikatorerna. 


