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Sammanfattning 

Hållbar utveckling är ett dagsaktuellt ämne och hållbarhetsrapportering har på grund av 

detta fått en allt större närvaro i företags rapporteringsflora. I tidigare forskning 

diskuterades det huruvida detta ska ske på frivillig basis eller omfattas av ett obligatoriskt 

lagkrav. Som en följd av detta har Sverige kompletterat Årsredovisningslagen med en 

tvingande reglering gällande hållbarhetsrapportering. Syftet med denna studie är att 

jämföra hållbarhetsrapporters innehåll före och efter införandet av det nya lagkravet för 

hållbarhetsrapportering för att se om några förändringar går att identifiera. 

 

Studien kategoriseras som en kvalitativ innehållsanalys eftersom att en granskning av 

fyra olika bankers hållbarhetsrapporter använts som grund för det empiriska materialet. 

Vidare kan studiens klassificeras som en tolkande forskning med en abduktiv ansats då 

fokus legat på tolkning av ord. Litteraturgenomgången är uppbyggd av en introduktion 

till ämnet hållbar utveckling och forskning inom området. Fortsättningsvis inkluderas det 

EU-direktiv som föranlett lagstiftningen i Sverige, samt en presentation av Sveriges egna 

lagstiftning. Avslutningsvis inkluderades även relevanta teorier i sammanhanget. Den 

empiriska sammanställningen bygger på granskningen av hållbarhetsrapporternas 

innehåll utifrån sex fastställda områden. Det empiriska materialet analyserades i två steg 

i form av en jämförande analys för varje enskild bank, och sedan en generell analys för 

samtliga banker. 

 

Både vald litteratur och empiri tyder på att en lagstiftning innebär förändringar, men i 

varierande grad. Genom resultatet kunde det uppmärksammas att lagstiftningen inte 

inneburit några större förändringar för de banker som granskats. De förändringar som 

fanns kunde härledas till innehållet i lagstiftningen, men det påvisade även att det fanns 

andra motivationer till en förändrad hållbarhetsrapport. 

 

Studiens bidrag ligger i tillhandahållandet av en första granskning av vad lagstiftningen 

har haft för eventuella effekter på hållbarhetsrapporteringen. Detta erbjuder potentiellt en 

ökad medvetenhet för de företagen som inkluderats i studien om hur de själva 

hållbarhetsrapporterar i förhållande till respektive hållbarhetsområde. De inkluderade 

hållbarhetsrapporterna sätts i ett mer omfattande sammanhang med fyra olika perspektiv. 

I ett mer generellt avseende bidrar studien till ett verktyg som andra likartade företag kan 

använda som inspiration i sin fortsatta hållbarhetsrapportering. 
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1 Introduktion 
Hållbar utveckling är ett väl använt begrepp, dock med många olika betydelser, och ett 

försök att hitta en enda sann definition är mer eller mindre omöjligt. Ett vanligt sätt att 

definiera begreppet är enligt Brundtland, som han formulerade sig i 

Brundtlandsrapporten: “...the ability to make development sustainable to ensure that it 

meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs”. (Brundtland, 1987, s. 16). Rapporten togs fram i syfte att belysa 

de klimatrelaterade problem som vår värld stod inför med fokus på 2000-talet och framåt. 

Det efterfrågades “A global agenda for change” (Brundtland, 1987, s. 5) som författaren 

fick i uppdrag att formulera. Hållbar utveckling bygger i sin tur på tre dimensionerna 

bestående av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet som alla tre måste samverka 

för att vi ska uppnå målet med en hållbar värld (Nationalencyklopedin, u.å.). Som 

Brundtland påpekat behövs det en förändring (Brundtland 1987, s. 16) och hållbar 

utveckling är fortfarande ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. I media är begreppet ett 

återkommande tema och vår världs klimatproblem, luftföroreningar, vattenbrist, och 

andra liknande ämnen cirkulerar ständigt bland tidningsartiklar och nyhetsprogram.  

 

I en debattartikel publicerad av Västerbottens-Kuriren beskrivs läget med det allt varmare 

klimatet på Arktis och dess betydelse för omvärlden. I takt med de smältande isarna 

förutspås väderförändringar och växande havsnivåer. Författarna menar på att kompetens 

finns, men att förändringarna sker snabbare än vad experterna väntat sig, det krävs aktion 

(Andersson & Bergman, 2018). I en annan tidningsartikel publicerad av Dagens Nyheter 

lyfts hållbarhet upp, i det fallet sammankopplat med näringslivet (Halkjaer, 2018). I 

artikeln finns en av världens mäktigaste investerare, Larry Fink, citerad: ”För att blomstra 

kan inte alla företag bara leverera goda finansiella resultat. De behöver också visa hur 

de kan bidra positivt till samhället. Företagen måste gynna alla inblandade, inklusive 

aktieägare, anställda, konsumenter och de samhällen där de är verksamma” (Halkjaer, 

2018). Investeraren menar på att det finns stora vinster för företag och investerare att satsa 

på hållbarhet över tid, men att de måste lyfta blicken från sin interna verksamhet och ta 

sig an framtidens utmaningar. I samma artikel nämns även FN:s generalsekreterare 

Antonio Guterres som menar på att ska vi lyckas med hållbar utveckling så måste privat 

kapital i alla länder placeras i företag som satsar på långsiktiga och hållbara lösningar på 

världens utmaningar. Detta är två exempel på hur ämnet lyfts upp i dagens samhälle, och 

är målet att finna information om hållbar utveckling, behöver man inte leta länge. 

 

Ända sedan Brundtland myntade begreppet på 80-talet har hållbar utveckling fått en 

alltmer tilltagande närvaro i samhället och som rapporten beskrev så krävs det en global 

agenda för förändring för att kunna uppnå en hållbar värld (Brundtland, 1987, s. 5). Två 

aktioner har ägt rum de senaste åren som enat världens länder i försök att bekämpa de 

klimatproblem, obalanser och orättvisor som existerar. Dessa är Parisavtalet som 

presenterades på FN:s klimatkonferens år 2015 (Joelsson & Karlsson, 2016, s. 3) och 

Agenda 2030 som är framtaget av Förenta Nationerna (FN) tillsammans med världens 

ledare (Svenska FN-förbundet, 2017). Parisavtalet framställdes och undertecknades år 

2015 med ett ikraftträdande i december 2016. Avtalet var specifikt inriktat på världens 

klimatproblem och det var första gången världens länder kunde enas i klimatfrågan. 

Enligt avtalet åtar sig alla parter att var femte år skärpa sina planer för växthusgasutsläpp, 

samt hålla ökningen av den globala temperaturökningen långt under 2 grader med 

målsättningen att den ska stanna på 1,5 grader Celsius. Avtalet är bindande för alla länder 

och börjar gälla senast 2020 utan stoppdatum (Joelsson & Karlsson, 2016, s. 2). Agenda 
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2030 är de senaste Globala målen som FN formulerat tillsammans med världens ledare 

och består av 17 mål som ska fungera tillsammans och ses som en enhet. De balanserar 

alla tre dimensioner inom hållbarhet; ekonomi, miljö och sociala aspekter (Svenska FN-

förbundet, 2017). Dessa mål ska bearbetas globalt fram till år 2030 då alla målen ska nå 

uppfyllelse, därav namnet. Agenda 2030 och de Globala målen syftar till att sammantaget 

uppnå fyra stora saker fram till år 2030 - att utrota extrem fattigdom, att minska 

ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen 

(United Nations Development Programme [UNDP], 2015). I beskrivningen av dessa mål 

framhåller FN att ansvaret ligger på alla. Alla människor och länder måste ta sitt ansvar, 

och det kräver engagemang från olika aktörer såsom civilsamhällesorganisationer, 

kommuner, landsting, forskning och näringsliv (Svenska FN-förbundet, 2017). I samband 

med framtagandet förtydligades näringslivets centrala roll för genomförandet av agendan 

(Svenskt Näringsliv, 2017). Näringslivet och företag har en grundläggande funktion och 

spelar en viktig roll för ett lands ekonomiska utveckling (Prop. 2015/16:193, s. 35). Dels 

i form av skapande av arbetstillfällen och ökad välfärd, samt som en leverantör av nya 

tekniska lösningar och tjänster som bemöter problematiken kring exempelvis klimat, 

vatten och resursförbrukning. Detta visar på vikten av att företagen ständigt jobbar med 

hållbar utveckling (Svenskt Näringsliv, 2017). 

  

Medvetenheten för ämnet ökar ständigt i samhället och enligt Svensk handels 

hållbarhetsundersökning för 2016 ansåg sju av tio konsumenter att det är ganska eller 

mycket viktigt att företagen de interagerar med arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 

(Svensk handel, 2016, s. 6). För 2017 framhåller undersökningen att det inte bara är 

kundernas förväntningar som styr utan det finns ekonomisk vinning i att arbeta med 

hållbarhet och att ha framtiden i åtanke (Svensk handel, 2017, s 3). Det handlar alltså inte 

bara om att kunna möta kundernas förväntningar idag, utan även framtidens kunder. 

Utöver kundernas efterfrågan är alla företagets intressenter avgörande för ett företags 

fortsatta lönsamhet och framgång enligt KPMG (u.å.a), ett företag som erbjuder 

redovisningstjänster med stor erfarenhet i branschen. De belyser vikten av att ha ett 

affärsorienterat hållbarhetsarbete i sin affärsstrategi och att alltid inkludera 

hållbarhetsaspekter inom alla delar av verksamheten. Om ett företag åstadkommer detta 

menar KPMG att det finns mycket att vinna, både nu och i framtiden. Ett företag som 

inkluderar hållbarhetsarbete inom verksamheten har goda chanser till ökade intäkter 

genom en högre konkurrenskraft. Dels genom att hållbarhetstänket ger utrymme för nya 

innovationer och därmed nya marknader, och dels genom optimeringen av finansiella och 

icke-finansiella medel vilket ger ett ökat förtroende hos intressenterna till företaget 

(KPMG, u.å.a). Vidare skriver KPMG att ett företag som kan redogöra för sin roll i 

samhället har bättre förutsättningar för att bli framgångsrika i framtiden. De menar att på 

grund av de ökande kraven på ett hållbarhetsarbete så ökar också kraven på en öppenhet 

kring detta arbete. Förutom att företagen tar sitt ansvar i samhället så krävs det även att 

företagen kan påvisa detta arbete. Förväntningar på en redovisning av hållbarhetsarbetet 

har frammanat hållbarhetsapportering som en del i företagens rapporteringsflora (KPMG, 

u.å.b). Inledningsvis har dessa rapporter varit av frivillig natur. Hedberg & von Malmborg 

(2003, s. 157-163) skriver att det fanns en avsaknad av formkrav för hur dessa rapporter 

skulle utformas vilket medförde en stor variation i utformning och innehåll. De 

argumenterar för att de hållbarhetsrapporter som togs fram var främst ett sätt för företagen 

att hantera det offentliga intrycket av företagets verksamhet för att uppnå legitimitet hos 

alla relevanta intressenter. Vidare säger författarna att även efter den internationella 

organisationen Global Reporting Initiative (GRI) tagit fram standarder för 

hållbarhetsrapportering var det stor variation mellan olika företags rapporter. Vissa valde 
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att följa principerna, medan andra bara använde delar eller utformade en helt egen 

version. Detta försvårade jämförbarheten företagen emellan (Hedberg & von Malmborg, 

2003, s. 157-163). Följderna av detta var att samhället tappade tro på att företagen själva 

kunde bedöma hur utformningen av en hållbarhetsrapport skulle utformas. Även 

investerare började inkludera hållbarhetsaspekter i deras värderingsunderlag. Som en 

direkt konsekvens av detta började fler och fler länder att reglera hållbarhetsrapportering 

(Ioannou & Serafeim, s. 7). 

 

Rapportering av icke-finansiell information och hållbarhetsupplysningar har varit och är 

fortfarande av hög prioritet på Europeiska Unionens (EU) agenda (Hąbek & Wolniak, 

2016, s 400). År 2014 tog EU fram ett direktiv i syfte att genomföra en ändring av direktiv 

2013/34/EU och som ställde krav på en enhetlig hållbarhetsrapportering inom EU:s 

medlemsländer. Direktivet utformades som att företag av en viss storlek och som 

uppfyller vissa uppställda kriterier skall publicera en rapport som tillhandahåller icke-

finansiell information såsom sociala, miljömässiga och personalrelaterade frågor, respekt 

för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor (EUR-Lex 2014). 

Ett direktiv innebär att en målsättning formulerats av EU och som förväntas efterföljas 

av medlemsländerna, med viss flexibilitet i hur de lokala bestämmelserna utformas 

(Europeiska unionen, u.å.). Som en del av EU har Sverige därför utformat en lagstiftning 

som vunnit laga kraft i december 2016. Lagstiftningen infördes som en ändring i 

Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap. (SFS 1995:1554). Lagens utformning följer till 

största del EU-direktivets kriterier, med några ändringar. Bland annat har Sverige valt en 

strängare linje på vilka företag som ska omfattas av lagstiftningen. Till skillnad från 

direktivets krav på minst 500 anställda, har Sverige valt att inkludera företag med en 

personalstyrka på minst 250 anställda i genomsnitt de senaste två räkenskapsåren. Även 

finansiella kriterier inkluderas i lagen och företag som har en balansomslutning på minst 

175 miljoner kronor och en nettoomsättning som uppgått till minst 350 miljoner kronor 

omfattas av lagstiftningen. För att beröras av lagen krävs det att företaget uppfyller minst 

två av de tre ställda kriterierna (SFS 1995:1554). Ytterligare en skillnad som finns mellan 

EU-direktivet och Sveriges lagformulering är begreppet icke-finansiell information 

eftersom att detta har funnits sedan tidigare i Årsredovisningslagen. Detta har därför 

kompletterats med att inkludera begreppet hållbarhetsupplysningar för att förtydliga den 

nya innebörden av lagkravet (SFS 1995:1554). 

  

1.1 Problemdiskussion 
Med lagens ikraftträdande i slutet av 2016 innebär det att de första hållbarhetsrapporterna 

som omfattas av den kommer beröra år 2017 och publiceras i början av 2018. Direktivet 

och lagkravet syftar till att öka transparensen och jämförbarheten företagen emellan för 

dess intressenter, både internt och externt (Prop. 2015/16:193, s. 42). Relevansen av att 

studera vad Sveriges nya lagstiftning inneburit för förändringar i innehållet i företags 

hållbarhetsrapporter kan tolkas vara av intresse enligt tidigare forskning. Exempelvis för 

Hahn & Kühnen (2013, s. 15) en diskussion om forskningsutrymmet som finns gällande 

den påverkan som regleringssystem har på länders hållbarhetsrapportering. Författarna 

lyfter behovet av ett grundläggande rättsligt ramverk för hållbarhetsrapporteringen i 

likhet med det obligatoriska finansiella rapporteringssystem som existerar. De motiverar 

även att EU-kommissionens insatser för införandet av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering kommer medföra utrymme för framtida forskning. Detta styrks 

ytterligare av Lock & Seele (2016, s. 194) som bland annat menar på att det är av intresse 

att undersöka hur tillförlitligheten i hållbarhetsrapporter utvecklats över tid, särskilt med 

hänsyn till utvecklandet av den obligatoriska icke-finansiella rapporteringen från EU. I 
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och med införandet av lagkravet blir det intressant att se vad denna empiriska händelse 

kan ge upphov till i framtida rapporter, detta med bakgrund i att många företag redan har 

hållbarhetsrapporterat sedan tidigare. Eftersom att de första lagstadgade rapporterna 

nyligen publicerats ser vi ett potentiellt gap i forskningen. Med ovanstående nämnt ser 

författarna ett intresse i att undersöka hur implementeringen av den nya lagstiftningen 

eventuellt har förändrat företags hållbarhetsrapporter. Författarnas ambition är att 

studiens resultat kan bidra till en inblick i detta. Med detta som bakgrund presenteras 

studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsning nedanför. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att jämföra hållbarhetsrapporters innehåll före och efter införandet 

av det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering för att se om några förändringar går att 

identifiera. 

 

1.3 Forskningsfråga 
Går det att identifiera några förändringar i företagens hållbarhetsrapporter mellan 2016 - 

2017 och i så fall vilka? 

 

1.3.1 Underfråga 
Hur kan eventuella förändringar förklaras? 

 

1.4 Avgränsning 
För att kunna besvara forskningsfrågorna har avgränsningar gjorts. Dels kommer en 

specifik bransch att undersökas. I avgränsningen kring bransch har vi valt att fokusera på 

bankbranschen. Vidare har också en avgränsning gjorts med hänvisning till vilka 

områden det nya lagkravet berör. Dessa områden är miljö, sociala förhållanden, personal, 

mänskliga rättigheter och antikorruption. I metodavsnittet kommer avgränsningen att 

förklaras ytterligare under bland annat 3.4.1 Val av bransch och företag. 
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2 Litteraturgenomgång 
Detta avsnitt inleds med en återkoppling till introduktionen gällande hållbar utveckling 

och följs sedan likt en avgränsning ner till lagkravet för hållbarhetsrapportering. Efter 

hållbar utveckling och Agenda 2030 kommer det redogöras för hållbart företagande, 

hållbarhet och bankbranschen vidare till hållbarhetsrapportering inkluderat frivillig och 

obligatorisk hållbarhetsrapportering. Detta följs av en kort beskrivning av EU-direktivet 

samt en djupare beskrivning av Årsredovisningslagen kap 6. som utformar grunden för 

detta arbete. Slutligen kompletteras avsnittet med intressent- och legitimitetsteorin, vilka 

är två frekvent använda teorier inom forskning gällande hållbarhetsrapportering. Detta 

utgör grunden för litteraturgenomgången och kommer återkopplas i analysavsnittet.   

 

2.1 Hållbar utveckling idag och Agenda 2030 
I Brundtlandskommissionen talades det om ett globalt krafttag för att lyckas bekämpa de 

problem som världen står inför i strävan mot en hållbar värld. (Brundtland, 1987, s 16). 

Genom FN har ett gediget arbete mot hållbar utveckling gjorts på en global nivå och den 

senaste aktionen som givits form är den så kallade Agenda 2030 och de Globala målen 

för hållbar utveckling som togs fram år 2015 (Svenska FN-förbundet, 2017). Detta är den 

mest ambitiösa agendan som någonsin framtagits i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

Agendan designades i syfte att ersätta och tydliggöra föregående målformuleringar som 

tagits fram genom åren. Agenda 2030 består av 17 globala mål (se figur 1), som 

tillsammans syftar till att uppnå fyra stora saker fram till år 2030 - att utrota extrem 

fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa 

och att lösa klimatkrisen (UNDP, 2015). Målen inkluderar alla och omfattar de tre 

dimensionerna inom hållbar utveckling; miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 

Genom att inkludera alla dessa delar innebär det att ingen exkluderas på vägen och att vi 

inte brukar mer resurser än vad vår planet kan hantera. Med allt detta så kan vi uppnå en 

värld där vi lever ett värdigt liv i harmoni med jordens ekosystem (Landing & Botnen, 

2017, s. 7). 

 

 
Figur 1. De 17 Globala målen för hållbar utveckling (UNDP, 2015). 

 

FN menar att ansvaret är globalt och alla människor och länder måste ta sitt ansvar. 

Hållbar utveckling kräver ett stort engagemang från alla. Olika aktörer såsom 

civilsamhällesorganisationer, kommuner, landsting, forskning och näringsliv spelar alla 
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en stor roll i uppfyllandet av dessa globala mål och det kan bara lyckas genom ett 

samarbete (Svenska FN-förbundet, 2017).  

 

2.2 Hållbart företagande 
Regeringen framhåller näringslivets och företagens betydelse för uppfyllelse av de 

globala målen (Prop. 2015/16:193, s. 35). Hållbart företagande definieras enligt dem som 

företagens ansvar i att bidra till en hållbar utveckling. Utgångspunkten är den ovan 

nämnda Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling (Prop. 2015/16:193, s. 

35). Begreppet förklaras som att företagen ska ta hänsyn till både sociala och 

miljömässiga aspekter i sin verksamhet och med det, deras påverkan på samhället. 

Mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption är områden som lyfts 

vara av särskild vikt för hållbart företagande (United Nations, u.å.). Utöver dessa redogör 

regeringen även för att hållbart företagande utgår från frågor som rör jämställdhet, 

barnrättsperspektivet, mångfald, affärsetik och beskattning (Skr. 2015/16:69, s. 1). 

Regeringen (Prop. 2015/16:193, s. 35) menar på att ”Hållbart företagande är en 

förutsättning för framgångsrika, moderna och innovativa företag i framkant”. Det bidrar 

till företags överlevnad genom en ökad tillväxt (Skr. 2015/16:69). På samma sätt förklarar 

Biswas (2016, s. 41) att företag som arbetar för hållbara produkter och tjänster ges en 

konkurrensfördel gentemot andra företag. En hållbar konsumtion och produktion, 

tillsammans med företagens transparens och öppenhet gällande detta, är något som bidrar 

till samhällets hållbarhetsutveckling (Prop. 2015/16:193, s. 35). 

 

2.3 Hållbarhet och bankbranschen 
Svenska bankers huvudsakliga verksamhet är förmedling av betalningar, möjliggörande 

av sparande och investeringar, samt kreditgivning till privat- och företagskunder. De 

utgör grunden för att den svenska ekonomin ska fungera väl (Finansinspektionen, u.å.). 

Svenska Bankföreningen (2014, s. 5-14) förklarar i en broschyr att välfungerande banker 

bidrar till utveckling av samhället och sysselsättning till dess invånare. Små och 

medelstora företag är beroende av banker för att kunna starta och driva sin verksamhet, 

stora företag för sin framgång internationellt. Med andra ord har banken en 

grundläggande roll i det svenska samhällets ekonomiska infrastruktur. Banker skapar 

därmed förutsättningar för rörligheten och tillväxten hos det svenska kapitalet. Branschen 

tillhandahåller tjänster för både den enskilda privatpersonen, små nystartade företag och 

de stora väletablerade företagen som rör sig på en internationell marknad. Bankens roll 

inkluderar många aktiviteter som möjliggör en ekonomisk tillväxt i samhället. En enskild 

privatpersons sparpengar kan exempelvis omvandlas till en annan privatpersons lån och 

investering i ett nytt boende eller finansiering av ett företags verksamhet. Banken ser 

dessutom till att risker för dessa lånade pengar sprids på flera olika aktörer eller över 

tiden, exempelvis genom att tillhandahålla fonder istället för enskilda aktier eller erbjuda 

bindningstid för lån i olika tidsperspektiv. Även effektiva betalsystem är en del av 

bankernas ansvarsområde och är viktigt för en välfungerande ekonomi (Svenska 

bankföreningen, 2014, s. 5-14). 

 

Biswas (2016, s. 41-42) beskriver att banker, som vilket annat företag som helst, är en 

konsument av naturens resurser och interagerar med miljön direkt. Till exempel bidrar 

banker till koldioxidutsläppen genom sin dagliga verksamhet i form av 

pappersanvändning, elektricitet, belysning, luftkonditionering, elektronisk utrustning och 

liknande kontorsrelaterade aktiviteter. Detta kan anses blygsamt jämfört med mer 

uppenbara industrier som olja, bränsle, metall och dylikt. Något som är av större betydelse 

är bankernas påverkan på miljön indirekt genom sin roll som kreditgivare och finansiär 
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av olika typer av industrier som i varierande grad har inverkan på miljön. Därigenom 

framgår relevansen av ett hållbart bankarbete. I och med kreditgivningar och 

investeringar, är det av största vikt för banker att vara medvetna om hur de företag som 

de finansierar i arbetar i förhållande till dessa aspekter. Detta för att säkerställa att 

verksamhetens lönsamhet bygger på hållbarhet. (Biswas, 2016, s. 41-42.) 

 

I en rapport skriven på uppdrag av Finansinspektionen hävdar Thedéen (2016, s. 4) att en 

funktionell finanssektor, inkluderat bankverksamhet, kan bidra till att främja 

hållbarhetsarbetet genom att till exempel stödja åtgärder och aktiviteter kopplade till 

fossilanvändning, koldioxidutsläpp och andra liknande områden. Detta kan i sin tur 

medföra en positiv association i allmänhet till att ha en hållbarhetsorienterad inställning 

menar författaren. I egenskap av en funktion med finansiell tillsyn har 

Finansinspektionen, genom Thedéen, formulerat särskilda områden utifrån de aktuella 

hållbarhetsfrågorna som finans- och bankbranschen bör fokusera på. Det främsta området 

som lyfts är vikten av välfungerande marknader. Dessa skapar förutsättningar för 

välplacerat kapital i investeringar som gynnar arbetet i klimatfrågorna. Vidare lyfter 

författaren att företagen måste vara riskmedvetna i sitt arbete och de måste skapa sig en 

uppfattning om riskerna kopplat till klimatförändringen, klimatomställningen samt 

sociala aspekter. Därför anser han att hållbarhetsarbete bör betraktas som en naturlig del 

av bankbranschens verksamheter, i deras affärsmodeller och i deras riskhantering. 

Investeringar med avkastningsmöjligheter bör alltså beaktas utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Det kan vidare tyckas att det finns en motsättning i avkastningsmål 

och arbete med hållbarhetsfrågor, men det finns inget enkelt svar på den frågan. Främst 

måste de finansiella riskerna avvägas mot de icke-finansiella riskerna.  Thedéen (2016, s. 

8) menar dock att det är av vikt att framhålla att en prioritering av hållbarhet inte visar på 

olönsamhet. 

 

Banker spelar som nämnt en viktig roll i en nations ekonomi och är en betydande 

bidragsgivare till hållbar utveckling. En ekonomisk tillväxt blir en följd av finansiell 

stabilitet och förtroendet för den finansiella sektorn och bankbranschen är direkt 

avgörande för att säkerställa detta (Svenska Bankföreningen, 2014, s. 14).  På grund av 

branschens möjligheter att påverka och samhälleliga ansvar har banker en bredare och 

mer påtaglig roll till skillnad från många andra sektorer. Samtidigt innebär det även en 

högre synlighet i samhället (Raut et al., 2017, s. 551). Banksektorn har särskilt fått ögonen 

på sig sedan den finansiella krisen 2008. Under krisen tappade bankens intressenter 

förtroendet för bankerna, till och med bankerna själva uppvisade misstro inom deras egen 

bransch (Flannery et al., 2010, s. 1). Detta visar att om en bank inte agerar ansvarsfullt så 

riskerar alla bankens intressenter att drabbas (Handelsbanken, 2016, s. 14). I en antologi 

publicerad av Finansmarknadskommittén (Lybeck, 2012) innehållande bidrag från ett 

antal framstående forskare och praktiker inom området diskuteras vilka lärdomar och 

utmaningar som kommit med finanskrisen.  I skriften nämns det på flertalet ställen att en 

av de största orsakerna till finanskrisen var den bristande transparensen, särskilt av 

finansiella produkter. Författarna menar att transparens också är en del av lösningen och 

att en ökad öppenhet skulle medföra en stabilare marknad. Vidare inkluderas 

kommentarer från Christina Lindenius, VD för Svensk Försäkring, i skriften. Hon lyfter 

det kraftigt minskade förtroendet för finansmarknaden hos konsumenterna som en följd 

av finanskrisen och att transparens samt bra information till intressenterna krävs för att 

återskapa detta förtroende (Lybeck, 2012, s. 187). 
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2.4 Hållbarhetsrapportering 
Frostenson et al. (2012, s. 8) förklarar att hållbarhetsrapportering innebär redovisning av 

information gällande de tre dimensionerna av hållbarhet; ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekter. Elkington (1994, s. 96-99) belyser att det växande intresset för 

hållbarhetsfrågor resulterat i en upplevd ökad efterfrågan på rapportering från 

intressenter, som skulle tydliggöra företagens hållbarhetsarbete och miljöpåverkan. Även 

senare publicerade artiklar styrker detta påstående med växande intresse för 

hållbarhetsrapportering. Zorio (2013, s. 484) skriver att det finns en uppåtgående trend 

hos företag att publicera hållbarhetsrapporter. Hahn & Kühnen (2013, s. 5) påvisar också 

den eskalerande relevansen för hållbarhetsrapportering. Braam et al. (2016, s. 724) lyfter 

allmänhetens ökade medvetenhet och förståelse om företags negativa påverkan på miljön. 

De menar att företagen, genom att frivilligt rapportera om handlingar som rör exempelvis 

utsläpp och förbrukning, kan använda den ökade medvetenheten som en 

konkurrensfördel. Detta eftersom det leder till ett ökat förtroende hos företagens 

intressenter. Utöver miljön förklaras även det sociala ansvarstagandet bli mer och mer 

efterfrågat av allmänheten (Tagesson et al., 2009, s. 352-353). 

  

2.4.1 Frivillig och obligatorisk hållbarhetsrapportering 
Historiskt sett har hållbarhetsrapportering varit av frivillig karaktär och grundat sig i 

intressenters ökade förståelse och krav. Westermark (2013, s. 61-63) förklarar att företag 

sett svårigheter och utmaningar med hållbarhetsrapportering. En osäkerhet har bland 

annat funnits kring vad rapporteringen ska innehålla, hur stora de ska vara och 

kostnaderna kring dessa. För att underlätta sådana osäkerheter finns en rad olika principer 

och riktlinjer att följa vid rapportering av hållbarhetsrelaterad information (Westermark, 

2013, s.61-63). Bland annat har många företag under en lång period använt sig av GRI. 

Det är ett ramverk som innehåller riktlinjer för hur hållbarhetsrapporter kan se ut. GRI är 

en organisation som på ett icke-vinstdrivande förhållningssätt arbetar för hållbarhet och 

erbjuder företag verktyg och riktlinjer att följa. Sedan 1999 har det gått att använda sig 

av GRI och nyttjandet av verktyget har etablerats till att bli den globala standarden för 

hållbarhetsrapportering (Hahn & Kühnen, 2013, s. 5). Frostenson et al (2012, s. 16) 

berättar att det generellt är större företag som valt att rapportera i enlighet med GRI. 

Andra riktlinjer går exempelvis att finna i FN:s Global Compact och ISO (Prop. 

2015/16:193, s. 68). 

  

Trots principer och standarder för hållbarhetsrapportering menar Broberg et al. (2010, s. 

363) att det skiljer sig åt mellan företag gällande både mängd och kvalitet på 

informationen. De menar också på att motiven bakom frivillig rapportering skiljer sig 

enligt tidigare forskning. En del forskning förklaras enligt Broberg et al., (2010, s. 352) 

visa att rapporteringen bidrar till en transparens för företagen. Annan forskning hävdar 

att den frivilliga rapporteringen är ett sätt att försöka stänga ett upplevt legitimitetsgap 

(Campbell et al., 2003 s. 558). Hedberg & von Malmborg (2003, s. 154) förklarar att den 

frivilliga hållbarhetsrapporteringen blivit kritiserad med anledning av att företag tenderat 

presentera positiv hållbarhetsinformation medan den negativa utelämnats.   

 

Habek & Wolniak (2013, s. 40) har diskuterat huruvida hållbarhetsrapportering bör ske 

på frivillig basis eller regleras genom lagstiftning. Författarna menar på att vissa EU-

länder har satt krav på hållbarhetsrapportering medan andra länder har infört en mer ”följa 

eller förklara” regim. Med den sistnämnda menas att företag antingen ska beskriva sitt 

hållbarhetsarbete alternativt ge anledningar till varför de inte tar upp denna typ av 

information. Utvecklingen av debatten, gällande frivillig eller obligatorisk 
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hållbarhetsrapportering, har från företagens sida gått från att hävda att det ska ske frivilligt 

till att fler och fler företag samt investerare förespråkar mer reglerade 

redovisningsprinciper (Habek & Wolniak, 2013, s. 40). Artikeln lyfter ett antal 

utmaningar med frivillig hållbarhetsrapportering. Bland annat att det medför att företag 

inom samma bransch kan fokusera på olika indikatorer och att de har olika upplägg samt 

omfattning. Vidare nämns även utmaningar för den mer obligatoriska 

hållbarhetsrapporteringen som exempelvis användandet av standardformuleringar för att 

uppnå minimikraven. Det kan resultera i relativt meningslösa rapporteringar som snarare 

upptar onödig tid för såväl företagen som intressenter. 

  

Det har i Sverige inte funnits några särskilda formkrav att följa gällande 

hållbarhetsrapportering fram till räkenskapsåret för 2017, med undantag för statliga 

svenska bolag som sedan 2007 rapporterar enligt GRI:s principer (Regeringskansliet, 

2007, s. 1). I en studie på uppdrag av Näringsdepartementet undersöktes konsekvenserna 

av de nya riktlinjerna för hållbarhetsinformation i statligt ägda företag (Borglund et al., 

2010). Studien utfördes genom enkätundersökningar till 49 stycken statligt hel- eller 

delägda företag, samt intervjuer med ett urval av dessa företag. Resultatet visade att 

företagen påverkats i varierande utsträckning. De företag som innan kravet infördes hade 

en begränsad kunskap om hållbarhetsarbete fick tack vare kravet fördjupad kunskap i 

området och de fick upp ögonen för dessa frågor. Särskilt utmärkande var medvetenheten 

om vikten av hållbarhetsfrågor. Studien visade dock främst på förbättrade 

rapporteringsrutiner snarare än förändringar i företagens hållbarhetsarbete. I vissa fall 

resulterade rapporteringskravet på förändring i hållbarhetsarbetet, men författarna menar 

att det generellt kommer krävas mer för att nå längre än bara en förbättrad 

rapporteringsrutin (Borglund et al., 2010, s. 7). I en studie av Ioannou & Serafeim (2017 

s. 31) beskrivs konsekvenserna av obligatorisk hållbarhetsrapportering. Denna studie 

utfördes genom undersökningar på fyra olika länder; Kina, Danmark, Malaysia och 

Sydafrika, med nyligen införda krav på hållbarhetsrapportering. Resultatet visade på en 

ökad förståelse och medvetenhet för begreppet hållbarhet (Ioannou & Serafeim, 2017, s. 

31).   

  

Som presenterat i föregående stycke har tidigare forskning diskuterat huruvida 

rapportering av hållbarhetsinformation ska vara obligatoriskt eller inte. EU har tagit ett 

ställningstagande för obligatorisk rapportering och införde 2014 en ”[…]ändring av 

direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av 

icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy” (EUR-Lex, 2014). EU 

specificerar bland annat vilka företag som omfattas av krav på rapportering samt 

tidsramen som lämnats för medlemsländer att anpassa sig efter direktivet. Till följd av 

direktivet trädde en ny lag gällande hållbarhetsrapportering för företag i kraft den 1 

december 2016 i Sverige. Det innebär att från och med det räkenskapsår som inleds 31 

december 2016 skall företag som uppfyller de kriterier enligt lagen hållbarhetsredovisa 

(Sveriges Riksdag, 2016). De första reglerade rapporterna har således publicerats från 

och med 2018. Mer detaljerad information och djupgående beskrivningar av vad EU-

direktivet och den nya lagen i Sverige innebär och omfattar, följer nedan. 

 

2.5 Från EU-direktiv till Svensk lag 
Under denna rubrik kommer EU-direktiv 2014/95/EU kort introduceras för att sedan ge 

en utförlig redogörelse för ändringen av Årsredovisningslagen 6 kap. (SFS 1995:1554). 
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2.5.1 EU-direktiv 2014/95/EU 
År 2011 konstaterades ett behov av en ökad öppenhet gällande social och miljömässig 

information för att företag inom EU:s medlemsstater ska kunna tillhandahålla en likvärdig 

nivå av denna information (EUR-Lex, 2014). Genom att använda ett transparent och 

ansvarsfullt förhållningssätt till hållbarhetsrelaterade faktorer, menar Europaparlamentet 

att företag kan fastställa risker samt öka förtroendet hos sina intressenter gällande dessa 

frågor. Ett lagkrav på tillhandahållandet av denna så kallade icke-finansiell information 

sågs som grundläggande för att uppnå en hållbar global ekonomi med långsiktig 

lönsamhet tillsammans med social rättvisa och miljöskydd. Lagförslaget som EU-

kommissionen presenterade skulle innebära ett tillräckligt flexibelt tillhandahållande av 

icke-finansiell information för att möjliggöra jämförbarhet bland vissa stora företag inom 

EU. Kravet var att informationen skulle bli mer lättillgänglig för såväl investerare som 

konsumenter och andra intressenter. Direktiv 2014/95/EU tog laga kraft 2014 och innebar 

att alla medlemsländer, senast den 6 december 2016, skulle anpassa sig genom att 

fastställa lagar och andra författningar anpassade efter direktivet (EUR-Lex, 2014). 

  

I direktivet beskrivs det att informationen ska delges genom icke-finansiella rapporter där 

företagen utarbetar information om minst sociala, miljömässiga och personalrelaterade 

frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Detta 

ska ske genom att företagen bland annat beskriver sina policys, resultat och risker 

kopplade mot dessa frågor. För mer ingående information, se direktiv 2014/95/EU (EUR-

Lex, 2014). Minimikravet för vilka företag inom medlemsstaterna som ska omfattas av 

direktivet är: ”Stora företag som är företag av allmänt intresse och som på balansdagen 

överskrider kriteriet om att under räkenskapsåret i genomsnitt ha haft 500 anställda[...]” 

(EUR-Lex, 2014). Sverige har utgått från direktivet i sin ändring av ÅRL 1995:1554. 

Vissa delar av lagen har implementerats i linje med EU:s krav medan andra delar ställts 

högre krav på. 

 

2.5.2 Årsredovisningslagen 6 kap. (SFS 1995:1554) 
I och med ändring av ÅRL och enligt förarbetet till lagstiftningen gällande 

hållbarhetsrapportering, påverkas företag i Sverige i deras arbete med årsredovisningen 

(Prop. 2015/16:193). För att omfattas av lagstiftningen som företag krävs det ett 

uppfyllande av minst två av de tre formulerade villkoren enligt 6 kap. 10 § i ÅRL (SFS 

1995:1554):  

 

1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 250,  

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,  

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

 

Med detta menas att så fort ett företag uppfyller mer än ett av dessa kriterier så uppstår 

ett krav på upprättande av en hållbarhetsrapport. Viss valfrihet finns i rapporteringen som 

påvisas genom 6 kap. 10-11 §§ ÅRL (SFS 1995:1554) där det finns olika alternativ till 

redovisningsform. Företag som ska hållbarhetsredovisa kan antingen inkludera detta i 

förvaltningsberättelsen, alternativt producera en separat hållbarhetsrapport, som då ska 

publiceras i samma tid som årsredovisningen (SFS 1995:1554). Vidare skrivs det enligt 

ÅRL kap 6. 12 § att “Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar 

som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och 
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konsekvenserna av verksamheten[...]” i förhållande till ett antal nämnda områden. Enligt 

förarbetena (Prop. 2015/16:193, s. 66) till lagen beskrivs det att informationen som 

presenteras ska göras utifrån vilka intressenter företaget har. “Det avgörande är inte 

vilken bedömning som företaget själva gör i detta avseende utan vad som kan antas vara 

av betydelse för företagets intressenter” (Prop. 2015/16:193, s. 66). Avvägning kring 

informationens natur och omfattning görs i varje enskilt fall (Prop. 2015/16:193, s. 66). 

De nämnda områden som går att återfinna i lagtexten är frågor som rör miljö, sociala 

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

(SFS 1995:1554). Dessa är de frågor som åtminstone ska redovisas, med möjlighet till 

tillägg av annan relevant information.  

 

Miljö beskrivs enligt förarbetena till lagen som “[...]de aktuella och förutsebara 

konsekvenserna av företagets verksamhet på miljön och, i förekommande fall, hälsa och 

säkerhet, användning av energi från förnybara och icke-förnybara källor, 

växthusgasutsläpp, vattenanvändning och luftföroreningar” (Prop. 2015/16:193, s. 66). 

Även markanvändning nämns som ett annat exempel. Vidare beskrivs det att information 

gällande sociala förhållanden och personal kan “[...]avse åtgärder som vidtagits för att 

säkra jämställdhet, tillämpningen av Internationella arbetsorganisationens 

grundläggande konventioner, arbetsvillkor, social dialog, respekt för arbetstagarnas rätt 

till information och samråd, respekt för fackföreningars rättigheter, hälsa och säkerhet 

på arbetsplatsen och dialog med lokala grupper, liksom åtgärder som vidtagits för att 

säkerställa skydd och utveckling av dessa grupper”(Prop. 2015/16:193, s. 66). 

Fortsättningsvis utvecklas begreppet mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption med texten “[...]information om åtgärder för förebyggande av brott mot de 

mänskliga rättigheterna och befintliga styrmedel för bekämpning av korruption” (Prop. 

2015/16:193, s. 66). För att redovisa dessa frågor ska rapporten följa vissa formkrav för 

att uppfylla lagstiftningen. Rapporten ska inkludera ett antal punkter enligt 6 kap. 12 § 

ÅRL (SFS 1995:1554): 

 

1. företagets affärsmodell,  

2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som 

har genomförts, 

3. resultatet av policyn,  

4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet 

inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som 

sannolikt får negativa konsekvenser,  

5. hur företaget hanterar riskerna, och  

6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 

 

Dessa punkter ska besvaras med utgångspunkt i hållbarhetsfrågor. Som skrivet i 

respektive punkt ska varje moment återkopplas till de områden som tidigare nämnts. I 

punkten 1 som hanterar affärsmodell så skall denna beskrivas utifrån hållbarhetsfrågor. 

Med policy enligt punkten 2 menas standarder som beskriver ett företags handlande kring 

dessa frågor. Granskningsförfaranden förklaras som granskningar i likhet med det som 

benämns due-diligence i samband med företagsbesiktningar vid överlåtelser. Detta enbart 

i samband med måluppfyllelse av hållbarhetsfrågorna. Om relevans finns, kan det även 

inkluderas information om exempelvis leverantörer av olika grad. Punkten 3 ska i sin tur 

redovisa resultat och uppföljning av det som lyfts i punkten 2. Vidare uttrycker punkten 

4 risker sammankopplat med dessa frågor. Texten lyder: “Det innebär att företaget bör 

lämna hållbarhetsupplysningar om de frågor där det framstår som mest sannolikt att 
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väsentliga risker kan ge upphov till allvarliga konsekvenser och de där konsekvenser 

redan uppstått” (Prop. 2015/16:193, s. 67). I lagtexten framgår även att det inkluderar 

risker som uppstår genom affärsrelationer, det vill säga indirekt genom företagets 

aktiviteter. Punkten 5 ska visa på hur företaget hanterar dessa risker. Centrala 

resultatindikatorer, som ska behandlas i punkten 6, ska tolkas som sådana upplysningar 

som har betydelse för hållbarhetsarbetet, men som inte har en direkt finansiell koppling 

till företagets utveckling och verksamhet. Några exempel på kvantifierade uppgifter är 

målsättning inom koldioxidutsläpp, avfall och energianvändning (Prop. 2015/16:193, s 

67). Vidare i paragrafens andra stycke så ska informationen kompletteras med hänvisning 

till ytterligare förklaringar av belopp som är sammankopplade med dessa frågor som går 

att återfinna i årsredovisningen (SFS 1995:1554). 

 

Det finns särskilda undantag för redovisad information som förklaras i 6 kap. 13 § ÅRL 

(SFS 1995:1554). Om informationen anses kunna vara av skada för företaget och dess 

marknadsposition vid offentliggörande, i fallet att detta är under förhandling, krävs det 

inte att detta inkluderas i rapporten. Vidare ska upplysning finnas om företaget har använt 

sig av särskilda riktlinjer vid utformningen av rapporten (SFS 1995:1554). Det kan vara 

till exempel GRI, ISO, FN:s Global Compact med flera (Prop. 2015/16:193, s 68). 

Sistnämnt i denna paragraf belyses omständigheterna i det fall företaget inte tillämpar 

någon policy i någon av de ovan nämnda frågorna. I dessa avseenden så ska det finnas 

tydligt beskrivna skäl till varför (SFS 1995:1554). 

 

Slutligen hanteras granskningen av hållbarhetsrapporten i 6 kap. 14 § ÅRL (SFS 

1995:1554). I det fall som rapporten inkluderas i förvaltningsberättelsen ska företagets 

revisor lämna ett skriftligt uttalande om en rapport av ett sådant slag upprättats eller inte. 

För en fullständig redogörelse för ÅRL 6 kap. se SFS 1995:1554. 

 

2.6 Teorier 
Nedan kommer två teorier att presenteras som är frekvent återkommande i tidigare 

forskning inom hållbarhetsrapportering. Ljungdahl (1999, s. 40) beskriver rapporteringen 

som ett verktyg för ett företags ledning i sin strävan att uppfylla relevanta intressenters 

krav och genom detta uppnå legitimitet för företaget. Utifrån detta kan intressentteorin 

och legitimitetsteorin ses som ett komplement till varandra. Den första teorin beskriver 

företagets förhållningssätt och relationsskapande med sina intressenter, medan den andra 

innefattar olika strategiska tillvägagångssätt för att legitimera företaget hos dess 

intressenter.  

 

2.6.1 Intressentteorin 
Begreppet intressent fick definition genom Freemans bok ”Strategic Management – A 

stakeholder approach: “A stakeholder in an organization is (by definition) any group or 

individual who can affect or is affected by the achievement of an organization’s 

objectives” (Freeman, 1984, s. 46). Freeman (1984, s. 6) såg ett behov av ett nytt koncept 

eftersom att de modeller som existerade inte var kompletta och genom detta tog 

intressentteorin form. Han menade på att tidigare modeller främst fokuserat på ägare, 

kunder och leverantörer som de huvudsakliga intressenterna, och att det behövdes ett 

större perspektiv. Freeman (1984, s. 46) visade på vikten av att inkludera intressenter som 

påverkas av företagens verksamhet, inte bara de som har möjlighet att påverka. Han 

introducerade den vidgade bilden av intressenter som följande: 
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Figur 2. Intressentmodellen. Egen illustration tolkad från Freeman (1984, s. 55) 

 

Clarkson (1995, s. 106-107) ger en liknande beskrivning av intressenter, med en 

uppdelning genom primära och sekundära intressenter. De som kan påverka företagen 

kan benämnas som primära enligt Clarkson. Han beskriver dem som de intressenter som 

är nödvändiga för ett företags överlevnad, såsom aktieägare, investerare, anställda och 

leverantörer. Även publika intressenter som samhälle och myndigheter som fastställer 

lagar och regler, formar marknader och dylikt inkluderas i denna grupp menar Clarkson. 

De som påverkas av företagens verksamhet, eller de som Clarkson kallar sekundära 

intressenterna, är de som inte har något utbyte med företaget och är inte direkt avgörande 

för företagets fortsatta existens. Media tillsammans med en varierande mängd 

opinionsgrupper anses utgöra den största delen av denna kategori. Detta med anledning 

av att de kan påverka omgivningens åsikter till fördel eller nackdel för företagen. 

(Clarkson, 1995, s. 106-107). 

  

I tidigare forskning rörande intressentteorin finns det olika meningar om hur modellen 

ska användas och tolkas. Clarkson (1995, s. 112) framhåller att fokus måste ligga på alla 

primära intressentgrupper. Det går inte att endast favorisera en grupp eftersom risken 

uppstår att det blir på bekostnad av en annan. Han menar på att det måste finnas en balans 

mellan samtliga primära intressenter för att säkerställa deras fortsatta engagemang i 

företaget. Donaldson & Preston (1995, s. 87), i likhet med Clarkson, argumenterar för att 

intressentteorin främst är riktad till företagsledningen och dess ansvar att ta hänsyn till 

alla intressenter i lika stor utsträckning. De tar det dock steget längre med att även 

inkludera sekundära intressenter (Donaldson & Preston, 1995, s. 87). Starik (1995, s. 215) 

anser att teorin är begränsad i sin ursprungsform eftersom att den endast är inriktad på de 

mänskliga intressenterna. Starik utvecklar begreppet till att även inkludera naturen och 

miljön. Han menar på att en intressent är ”any naturally occuring entity which affects or 

is affected by organizational performance”. (Starik, 1995, s. 215). Vidare lyfter Laplume 

et al. (2008, s. 1180) att acceptansen för denna teori ökar på grund av den växande 

medvetenheten för företagens agerande i samhället. Författarna menar på att 

exponeringen av fler och fler företagsskandaler kopplat till oetiskt och omoraliskt 

beteende resulterat i en efterfrågan från intressenter på ansvarsfulla företag. 

  

Samhällets intresse av offentlig tillgänglig hållbarhetsinformation från företag har haft en 

tilltagande efterfrågan de senaste åren (Prop. 2015/16:193, s. 42). I flertalet studier kring 
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hållbarhetsrapportering används därför intressentteorin som ett verktyg för att beskriva 

den motivation som ligger bakom den rapportering som finns tillgänglig (Ljungdahl, 

1999, s. 43). Intressenter besitter som visat möjligheten att kunna stärka och lyfta ett 

företags hållbarhetsarbete. Därigenom har fler och fler företag ett aktivt hållbarhetsarbete 

idag, i kombination med en rapportering som visar på detta arbete (Prop. 2015/16:193, 

2015, s. 42). 

 

Ljungdahl (1999) skriver att strategin bakom att tillhandahålla hållbarhetsinformation kan 

vara en hantering av relationen med relevanta intressentgrupper. I sammankoppling till 

det tidigare frivilliga redovisningsförfarandet kan det diskuteras om informationen 

presenterades på ett sådant sätt för att försöka påverka intressenternas uppfattning om 

företagets verksamhet, till exempel en medveten uteslutning av mindre gynnsamma 

upplysningar. Detta visar på sambandet mellan en hållbarhetsrapportering och ekonomisk 

framgång för företagen (Prop. 2015/16:193, s. 41-42).   

 

Med de förutsättningar som finns i dagsläget, främst en ny lagstiftning gällande 

hållbarhetsrapportering, finns eftersträvan att skapa en högre transparens och 

jämförbarhet mellan olika företag (Prop. 2015/63:193, 2015, s. 42). Detta, som tidigare 

presenterat, är ett av argumenten till lagstiftningen då frivillig rapportering lämnar för 

stort utrymme till egna formuleringar. I förarbetet till förändringen i 

Årsredovisningslagen lyfts motivationen till lagen som en följd av det samhälleliga 

intresset, utöver vikten av att ha ett aktivt hållbarhetsarbete (Prop. 2015/63:193, s. 42). 

Detta stärker kopplingen mellan intressenter och hållbarhetsrapportering. 

 

2.6.2 Legitimitetsteorin 
Som ovan nämnt kan intressentteorin och legitimitetsteorin uppfattas som ett komplement 

till varandra. Enligt Suchman (1995, s. 574) kan begreppet legitimitet definieras som “A 

generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, 

or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and 

definitions”. Begreppet förklaras som en generell uppfattning i den mening att det 

representerar en övergripande bedömning av specifika händelser och handlingar över tid. 

Deegan & Unerman (2011, s. 323) förklarar att legitimitetsteorin kan beskrivas genom 

relationen mellan ett företags värderingar och samhällets uppfattningar om dem. De 

menar att företagens legitimitet uppnås om deras och samhällets värderingar 

överensstämmer. Ljungdahl (1999, s. 45) menar att det indikerar att legitimitet är något 

som utomstående bedömer och erhåller. Suchman (1995, s. 574) styrker detta genom att 

förklara att begreppet representerar en reaktion från en organisations intressenter. 

Legitimitet förklaras enligt Suchman (1995, s. 575) inte bara påverka hur utomstående 

beter sig gentemot organisationer, utan det påverkar även deras sätt att förstå dem. Detta 

eftersom om intressenter uppfattar en organisation som legitim, ser de också 

organisationen som mer meningsfull, värd och trovärdig. 

  

Legitimitet kan ses ur ett strategiskt perspektiv och ett institutionellt perspektiv enligt 

Suchman (1995, s. 575-577). Är det strategiskt förklaras det innebära att organisationer 

använder legitimitet som en operationell tillgång för att uppnå sina mål. Det används som 

ett verktyg för att ”blicka ut” vilket innebär att ledningen sätter eget inflytande över vilken 

information som når ut till intressenter och med det också en möjlighet att vinkla 

informationen. Det betyder enligt författaren en större kontroll över 

legitimeringsprocessen. Inom det institutionella perspektivet förhåller sig legitimiteten 

tvärtom. Det vill säga att utomstående ”tittar in” och företag driver sin organisation utifrån 
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handlingar som anses vara socialt rättfärdigade (Suchman, 1995, s. 575-577). Intressenter 

bedömer handlingarnas legitimitet utifrån deras värderingar och preferenser (Suchman, 

1995, s. 575-577), vilka företagen strävar att efterfölja för att ses legitima (Dacin et al., 

2007 s. 171).      

  

Deegan et al. (2002, s. 319) förklarar att legitimitetsteorin ofta används inom ämnet 

hållbarhetsrapportering. Liknande påvisar en undersökning av Cho & Patten (2007, s. 

646) att företags beskrivningar om dess miljöarbete i finansiella rapporter används som 

ett verktyg för legitimitet. O’Donovan (2002, s. 363) redogör för att företag, genom sin 

hållbarhetsrapportering, kan visa upp en bild av sin verksamhet. Där kan företagen 

beskriva huruvida de lever upp till samhällets krav och förväntningar samt hur de 

förhåller sig till dess regler och normer. Fler och fler företag, särskilt inom EU, ser 

affärsmässiga fördelar med att delge information om sitt hållbarhetsarbete genom 

hållbarhetsrapporter (Prop. 2015/63/193, s. 41). Regeringen menar också på att det kan 

vara ett sätt för företagen att identifiera förbättringsåtgärder. Genom ett formulerat 

lagkrav ges en ram för hur företagen kan driva och utvärdera hållbarhetsfrågor enligt 

samma villkor, vilket i sin tur leder till att det blir lättare att uppvisa legitimitet och en 

ökad jämförbarhet uppstår. Ljungdahl (1999, s. 47) lyfter att det kan uppstå implikationer 

med ett ökat krav på hållbarhetsrapportering. Dels genom att företag inom liknande 

branscher mer och mer tenderar likna varandra till sin struktur för att uppnå legitimitet. 

Vidare menar författaren också att företag anpassar sin hållbarhetsrapportering till det sätt 

som av samhället anses vara korrekt och legitimt för att förebygga eventuella 

legitimitetshot. Det gör att syftet snarare tenderar bli att företagen redovisar vad samhället 

kräver istället för vad de själva önskar. Genom att kommunicera enligt omgivningens 

krav känner företagen att de påvisar den konformitet som rådande normer efterfrågar. 

  

Deegan (2002, s. 290) lyfter legitimitetshotens roll i företagens val av presenterad 

information. Om ett hot exempelvis uppstått med anledning av negativ publicitet i media 

känner sig företagen skyldiga att rapportera om incidenten för att agera legitimt och i 

relation till intressenters efterfrågan. Hahn & Lülfs (2014, s. 402) lyfter att 

hållbarhetsrapporter tenderar framhålla positiv information om sitt arbete och desto 

mindre negativ information. Deegan (2002, s. 283) förklarar att företag ofta lyfter fram 

den positiva informationen mer i ett marknadsföringssyfte för att öka sitt rykte och 

legitimitet. Hahn & Lülfs (2014, s. 401) menar generellt att avslöjande om negativa 

aspekter kan medföra legitimitetsrisker då det inte går hand i hand med intressenters 

normer och värderingar.  Reimsbach & Hahn (2013, s. 220) förklarar o andra sidan att 

intressenters förtroende för företagen kan öka om de publicerar negativ 

hållbarhetsinformation i ett förebyggande syfte. Exempelvis genom att påvisa åtgärder 

för en inträffad incident så att den inte kommer ske igen. Detta är något som Hahn & 

Lülfs (2014, s. 414) senare i sin artikel ger medhåll till. De berättar att utebliven negativ 

redovisad information kan leda till spekulationer om en icke trovärdig information och i 

sin tur potentiellt negativa konsekvenser för företagens legitimitet.          

 

2.7 Argument 
Nedan följer en redogörelse för vår valda litteratur som ska vara behjälpligt i analysen av 

det empiriska materialet. Syftet med studien är att jämföra hållbarhetsrapporters innehåll 

före och efter införandet av det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering för att se om 

några förändringar går att identifiera. Med anledning av detta inleds 

litteraturgenomgången med utgångspunkt i hållbar utveckling idag för att belysa nuläget 

inom området. Vi anser det vara av relevans för studien eftersom en förståelse för 
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helheten är nödvändigt inledningsvis för att möjliggöra en fördjupning inom ämnet. 

Enligt Svenska FN-förbundet (2017) ligger ansvaret på en global nivå och Agenda 2030 

är den senaste insatsen som tagits fram i syfte att nå hållbar utveckling. Detta har antagits 

av ledare världen över och utgör en grund för den riktning som hållbarhetsarbetet har i 

nutid. 

  

Eftersom att syftet med studien innefattar granskning av hållbarhetsrapporter, blev det en 

naturlig avgränsning i att fokusera på hållbarhet inom företag. De globala målen syftar 

till att inkludera alla, dock framhålls särskilt näringslivets och därmed företagens viktiga 

roll i arbetet (KPMG, u.å.a), vilket vidare stärker relevansen för att fokusera studien på 

företags hållbarhetsarbete. För att få en förståelse för företagens arbete med hållbarhet 

presenteras en överblick hur hållbarhetsansvaret översätts i företagsverksamheter. 

Styrande instanser som till exempel Regeringen tillhandahåller definitioner på hur arbetet 

inom företagen bör inriktas för att främja en hållbar utveckling (Prop. 2015/16:193). 

Tidigare forskning visar även på fördelar som sträcker sig utanför ramarna för ett 

ansvarstagande och framhåller en ekonomisk vinning av ett välutvecklat 

hållbarhetsarbete (Biswas, 2016). Inom ramen för vår avgränsning av vald bransch ansågs 

bankbranschens relevans ligga i dess långtgående ansvar och grundläggande funktion för 

den ekonomiska tillväxten i ett samhälle (Svenska Bankföreningen, 2017). I tidigare 

forskning framhålls branschen som intressant på grund av verksamheternas 

dubbelbottnade påverkan på omgivningen, både direkt och indirekt (Biswas, 2016). 

Vidare har vi även inkluderart FI:s syn på hållbarhet inom finansbranschen för att skapa 

en inblick i hur branschens förhållningssätt till området organiseras (Thedéen, 2016). 

Tidigare forskning visar på sambandet mellan en fungerande ekonomi och förtroende för 

banker hos dess intressenter (Raut et al., 2017; Flannery et al., 2010). I 

litteraturgenomgången inkluderades därför en förklaring kring finanskrisens orsaker och 

efterdyningar, samt för att visa på vikten av öppenheten och transparens inom branschen 

(Lybeck, 2012). Detta med anledning av studiens fokus på offentligt presenterad 

hållbarhetsinformation som är ämnad att representera en återgivelse av företagets 

ståndpunkt i hållbar utveckling. 

  

Med studiens syfte som utgångspunkt blir det av relevans att i litteraturgenomgången 

presentera ämnet för hållbarhetsrapportering och belysa den växande efterfrågan från 

intressenter. Det växande intresset lyfts såväl i äldre artiklar som Elkington (1994) som i 

nyare studier av Zorio (2013) och Hahn & Kühnen (2013). Braam et al. (2016) och 

Tagesson et al., (2009) lyfter ämnet för allmänhetens ökade medvetenhet för det 

miljömässiga och sociala ansvarstagandet. För oss blir det viktigt att uppmärksamma 

denna forskning eftersom det nyanserar vårt ämnesval. Anledningen till att 

hållbarhetsrapporter återfinns i den omfattning den gör idag återspeglas i intressenternas 

medvetenhet och efterfrågan, varför vi därmed anser att det sammanhanget bör 

uppmärksammas i en litteraturgenomgång. 

  

Inom presentationen för ämnet hållbarhetsrapportering redogörs även för frivillig och 

obligatorisk rapportering. Vi har valt att använda oss av förklarande verk som berättat om 

fördelar och utmaningar med respektive redovisningsförfarande, samtidigt som vi lyft 

fram studier inom områdena. Här har upplägget utgått från att inledningsvis presentera 

frivillig rapportering (Broberg et al., 2010; Campbell et al., 2003; Hedberg & von 

Malmborg, 2003) för att sen övergå till den obligatoriska rapporteringen (Borglund, 

Frostenson & Windell, 2010; Ioannou & Serafeim, 2017). En artikel av Habek & Wolniak 
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(2013) har använts för att lyfta båda perspektiven och deras diskussion kring huruvida 

hållbarhetsrapportering ska ske frivilligt eller obligatoriskt.   

  

Ovannämnda studier och förklarande arbete från en hållbar global utveckling ner till 

obligatorisk hållbarhetsrapportering har presenterats likt en avgränsning för denna studies 

område. Detta kan därmed ses likt en tratt där vår avgränsning gjorts på vägen. 

Informationen kommer användas i analysen och diskussionen genom att exempelvis 

belysa anledningar till varför hållbarhetsrapporterna är utformade som de är idag, att FN:s 

globala mål har en central utgångspunkt i företagens hållbarhetsarbete och bankers roll i 

den indirekta påverkan på hållbarhet. 

 

Den empiriska delen av denna studie har sin utgångspunkt i det nya lagkravet för 

hållbarhetsrapportering, varför empirin också till stor del kommer analyseras utifrån den. 

Gällande ÅRL 6 kap. (SFS 1995:1554) har de delar som anses vara av betydelse för 

studiens avgränsning inkluderats i litteraturgenomgången. Hela syftet med studien 

grundar sig i den empiriska händelse som lagkravet utgjorde och därför spelar den en 

central roll som genomsyrar hela arbetet. Intressent- och legitimitetsteorin utgör också en 

stor anledning till att hållbarhetsrapporterna existerar och ser ut som de gör idag. 

Intressentteorin grundade sig på ett verk skrivet av Freeman (1984), vilket inkluderades 

för att ge en bild av ursprunget till teorin. Som ett tillägg till detta omfattar avsnittet även 

några olika studiers perspektiv på begreppet för att skapa en nyanserad bild av hur teorin 

kan tolkas och användas (Clarkson, 1995; Donaldson & Preston, 1995; Starik, 1995; 

Laplume, 2008). Gällande legitimitetsteorin ges Suchmans (1995) förklaring och 

perspektiv som en introduktion till begreppets användningsområde. I flertalet tidigare 

studier används intressent- och legitimitetsteorin till att förklara den motivation som finns 

bakom upprättandet av en hållbarhetsrapport (Cho & Patten, 2007; Deegan, 2002; Deegan 

et al., 2002; Hahn & Lülfs, 2014; Ljungdahl, 1999; Reimsbach & Hahn 2013). Det 

argumenteras bland annat för att hållbarhetsrapporter, kopplat till den tidigare frivilliga 

rapporteringen, framtogs i syfte att uppvisa en bild av företaget riktat till både intressenter 

och samhälle. Detta för att framhålla företagets överensstämmelse med intressenternas 

efterfrågan och samhället värderingar (Ljungdahl, 1999). Teorierna används flitigt i 

tidigare forskning inom ämnet hållbarhetsrapportering och ofta i kombination med 

varandra. Eftersom att studien inkluderar en hållbarhetsrapport från respektive företag 

som framtagits under frivilliga omständigheter, så ser vi dessa teorier som ett viktigt 

bidrag till underlaget för analysen av det empiriska materialet.  

 

3 Metod 
Under detta avsnitt kommer studiens metodval att presenteras och förklaras. Avsnittet 

inleds med val av ämne följt av design, ansats och strategi. Vidare presenteras urval, 

analysmetod och tillvägagångssätt. Till sist förs en diskussion kring kvalitetskriterier och 

etik. 

  

3.1 Val av ämne 
Valet av forskningsämnet hållbarhet grundades i ett allmänt intresse från författarnas sida. 

Bland annat väcktes nyfikenhet för ämnet genom en gemensam kurs via Umeå universitet 

som berörde området. Efter flertalet diskussioner utvecklades en forskningsidé gällande 

företags offentliga rapportering av hållbarhetsarbete. Hållbarhet och hållbar utveckling är 

aktuella ämnen idag och företagens bidrag till arbetet mot ett hållbart samhälle lyfts fram 

mer och mer (Prop. 2015/16:193, s. 35). För att nå fördjupad kunskap och hitta intressanta 
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ingångsvinklar inom ämnet hållbarhetsrapportering inleddes arbetet med inläsning av 

artiklar och andra relevanta källor, såsom aktuella tidningsartiklar, för att identifiera de 

senaste trenderna inom området. I samband med inläsningen framkom information om 

den nya lagförändringen gällande hållbarhetsrapportering för stora företag, vilket väckte 

ett intresse att undersöka vidare. I förhållande till detta och tidigare inläst material, kunde 

det konstateras att hållbarhetsrapportering skett på frivillig basis fram tills lagen trädde i 

kraft. Med tanke på detta och den nytillkomna lagen ansågs en jämförande studie av 

hållbarhetsrapporternas innehåll före och efter denna tidpunkt vara av relevans. Det 

framkom även att de första hållbarhetsrapporterna som omfattas av lagkravet publicerats 

i början av 2018, vilket skapade ett nytt ostuderat område.    

  

Då lagkravet syftar till den skriftliga rapporten som ska tas fram av aktuella företag, inom 

lagens ramar, blev det därför intressant att göra en granskning av dessa rapporter. 

Eftersom att forskningsfrågorna i denna studie rör själva rapporterna i sin skriftliga form, 

ansåg författarna att en granskning är det mest lämpliga verktyget för att kunna besvara 

dem. 

  

3.2 Undersökningsdesign och forskningsansats 
Utifrån studiens syfte ansågs en jämförande design som lämplig undersökningsdesign. 

Detta eftersom studien ämnat undersöka hållbarhetsrapporter, från företag inom en 

specifik bransch, där en jämförelse gjorts mellan två olika tidpunkter med en empirisk 

händelse mellan. Det vill säga en jämförelse mellan hållbarhetsrapporter för 2016 och 

2017 - före och efter lagkravet. Bryman (2011, s. 80) belyser att det är en relevant design 

vid tillämpning av identiska metoder vid två eller flera olika konstaterade fall. Vidare 

beskrivs att designen innefattar en jämförelselogik eftersom den kan ge en bättre 

förståelse för en viss social företeelse genom att den jämförs utifrån två, alternativt flera 

skilda tidpunkter eller fall. Den jämförande designen passar därför denna studies avsikt 

att genom jämförelser av hållbarhetsrapporter beskriva och analysera förändringar som 

kan ha skett med anledning av det nya lagkravet. Bryman (2011, s. 83) lyfter vidare att 

den jämförande designens grund är att den får de särskiljande dragen i fler än ett fall 

”[…]att fungera som utgångspunkt för teoretiska reflektioner om kontrasterande 

resultat”. 

  

Det brukar talas om tre olika ansatser vid val av teoretiskt angreppssätt. Dessa lämpar sig 

till olika typer av studier. Bryman (2011, s. 26-28) presenterar den induktiva och 

deduktiva metoden, vilka använder sig av två motsatta synsätt för relationen mellan teori 

och empiri. Den induktiva ansatsen präglas av att forskningen styr och genererar teorier, 

medan den deduktiva ansatsen använder hypotesprövning av befintlig teori för att styra 

forskningen. Den tredje ansatsen är ett abduktivt angreppssätt, vilken kan förklaras som 

en kombination av den induktiva och deduktiva ansatsen. Forskning enligt denna ansats 

förhåller sig växelvis mellan teori och empiri (Saunders et al., 2012, s. 147). Denna studie 

omfattar både induktiva och deduktiva inslag, varför det går att argumentera för att den 

använder ett abduktivt angreppssätt. Studien utgår främst från den deduktiva ansatsen 

med anledning av dess utgångspunkt i den nya lagen för hållbarhetsrapportering. 

Författarna inledde med andra ord forskningsprocessen genom att inspireras av teorin vid 

granskning av hållbarhetsrapporterna. De induktiva inslagen i studien framkommer 

genom författarnas öppenhet för att finna ny information genom datagranskningen och 

därför har litteraturgenomgången kompletterats under skrivandets gång. Detta 

förhållningssätt ansågs vara relevant och betydelsefullt vid tolkningen av texten i 

hållbarhetsrapporterna. Den abduktiva ansatsen främjar möjligheten att inte bli fastlåst 
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vid förutbestämda teorier och gynnar därför en öppenhet vid datainsamlingen. Saunders 

et al. (2012, s. 148) ger argument för att den abduktiva ansatsen är lämplig om det redan 

finns en stor mängd forskning inom ett specifikt område i en viss kontext, men där det 

inom en annan kontext är begränsat med forskning. I litteraturgenomgången för denna 

studie finns exempel på flera studier inom området för hållbarhetsrapportering, däremot 

är studierna begränsade inom kontexten för att den nya lagstiftningen nyligen trätt i kraft. 

Det motiverar ytterligare författarnas val av att vara öppna för nya infallsvinklar vid 

datainsamlingen. Mer konkret information om hur det abduktiva angreppssättet använts 

går att läsa under rubriken litteratursökning samt under det beskrivna tillvägagångssättet. 

  

3.3 Forskningsstrategi 
I förhållande till studiens syfte och val av jämförande design ansågs en kvalitativ 

forskningsstrategi som lämplig. I litteratur gällande forskningsmetodik görs en åtskillnad 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen bygger på en 

strategi som lägger stor vikt vid tolkningar och mjuka värden, medan kvantitativ 

forskning betonar kvantifiering när det kommer till insamling och analys av data 

(Bryman, 2011, s. 40). För att uppnå en djupare förståelse för innehållet i 

hållbarhetsrapporterna snarare än att åstadkomma en generalisering, utfördes studien med 

ett fokus på att tolka ord i text. Detta gör att tillvägagångssättet kategoriseras som en 

kvalitativ forskningsstrategi enligt Bryman (2011, s. 369 & 505). Den valda strategin 

innebär att innehållet främst granskats utifrån förutbestämda områden baserat på 

formuleringar i lagtexten och sen utifrån författarnas egna tolkningar samt öppenhet för 

nya infallsvinklar. Enligt Bryman (2011, s. 368-369) är kvalitativ forskningsstrategi 

lämpligt i de fall det finns en strävan efter att förstå det unika istället för att hitta det 

generella, vilket ytterligare stärker författarnas argument för val av ansats. 

  

3.4 Urval 
Inom kvalitativ forskning är urvalet många gånger ändamålstyrt då dessa studier ofta 

syftar till att undersöka de källor som kan ge den information som eftersträvas (Bryman, 

2011, s. 392). Syftet med denna studie var att jämföra innehållet i hållbarhetsrapporter 

publicerade i anslutning till att den nya lagstiftningen trätt i kraft. Då forskningsfrågorna 

riktas mot en lag som är stiftad i Sverige, kunde den geografiska begränsningen motiveras 

till att omfatta företag med huvudkontor i landet. Förarbetena till lagen lyfter att den 

information som redovisas ska inkluderas med företagens intressenter i åtanke (Prop. 

2015/16:193, s. 66). Av denna anledning motiveras författarnas val av en specifik bransch 

från vilken ett antal företag valts ut för granskning. Detta för att möjliggöra och underlätta 

en jämförelse. 

  

Eftersom studien baserats på den nya lagstiftningen gällande hållbarhetsrapportering, 

ställdes kravet att inkluderade företag skulle uppfylla de villkor som lagtexten 

presenterar. Vidare valde författarna att endast inkludera företag som hade publicerade 

hållbarhetsrapporter för både 2016 och 2017, eftersom att detta var väsentligt för att 

kunna uppfylla studiens syfte. 

  

3.4.1 Val av bransch och företag 
Val av bransch och företag har gjorts på ett strategiskt sätt, där urvalet har baserats på 

relevans för syfte, forskningsfrågor och avgränsning. Bryman (2011, s. 392) beskriver 

tillvägagångssättet som ett målinriktat urval där syftet med val av studieobjekt blir riktat 

och inte sker på ett slumpmässigt sätt. 
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Banksektorn utgör en grundläggande del i samhället och de fungerar som den drivande 

motorn i det svenska finansiella systemet. Bankerna har en betydande roll i landets 

ekonomiska tillväxt och de skapar förutsättningar för människors välfärd (Svenska 

bankföreningen, 2014, s. 3). I sin nyckelroll för en välfungerande ekonomi blir således 

bankers arbete med hållbarhet relevant för samhällets framsteg inom dessa frågor. 

Thedéen (2016, s. 4) menar att finanssektorns bidrag till en hållbar utveckling är naturligt 

att inkludera i hållbarhetsdiskussionen. Med de finansiella styrmedel som existerar inom 

branschen, besitter de följaktligen möjligheten att stödja sådana åtgärder som gynnar 

hållbarhetsarbetet. Med utgångspunkt i bankernas tyngd i ämnet hållbar utveckling, ansåg 

författarna att bankbranschen var av intresse för att besvara forskningsfrågorna. 

  

Med anledning av den extensiva omfattningen av information som en hållbarhetsrapport 

innehåller, ansåg författarna att fyra stycken företag var ett lämpligt antal eftersom 

rapporterna först skulle granskas enskilt och sedan jämföras med varandra. Vidare 

argumenteras antal företag med hänsyn till den tidsbegränsning som denna studie 

omfattas av. 

  

Enligt tidigare forskning kan slutsatser dras om att större företag tenderar ha mer 

erfarenhet av hållbarhetsrapportering (Brammer & Pavelin, 2006, s. 1183; Patten, 2002, 

s. 770). Med det som utgångspunkt valdes de fyra största företagen inom bankbranschen 

ut för vidare analys. Med tanke på att denna studies syfte ställde krav på att företaget 

hållbarhetsrapporterat redan innan lagkravet och att storleken som tidigare nämnt var 

hänförligt till redovisningserfarenhet, ansåg författarna det sannolikt att dessa företag 

tidigare framställt hållbarhetsrapporter. I eftersökningar framkom det att de fyra största 

bankerna i Sverige består av Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB (Svenska 

Bankföreningen, 2017) . En kontroll av respektive bank gjordes för att fastställa om dessa 

uppfyllde de kompletterande krav som ställts ovan. Följaktligen kunde författarna 

konstatera att villkoren enligt lagstiftningen uppfylldes av samtliga företag, samt att alla 

upprättat en hållbarhetsrapport för kalenderåret 2016 och 2017. 

  

3.4.2 Litteratursökning 
Med studiens syfte och urval fastställt gjordes inläsning av teori och tidigare forskning 

inom området för studiens avgränsning. Litteraturgenomgången har en sammansättning 

som kombinerar användbara teorier med tidigare forskning samt andra relevanta ramverk. 

Strukturen är uppbyggd så att läsaren till en början ska få en övergripande bild av det 

valda området som sedan smalnas ner till att mer specifikt beröra studiens avgränsning, 

samt särskilda teorier. Detta har gjorts för att läsaren ska få en tydlig förståelse för 

studiens innehåll och upplägg. Avsnittet inleds med att beskriva hållbar utveckling idag 

och hållbart företagande för att vidare förklara hållbarhet inom bankbranschen samt 

hållbarhetsrapportering, där information samt tidigare studier om frivillig och 

obligatorisk hållbarhetsrapportering lyfts upp. Detta följs av en presentation av EU-

direktivet och ÅRL kap 6. som inkluderar krav på hållbarhetsrapportering. Avsnittet 

avslutas med att presentera intressent- och legitimitetsteorin som båda återkommer inom 

forskning för hållbarhetsrapportering. 

  

Som tidigare nämnt fanns ett intresse för hållbarhet hos författarna, varför en granskning 

av hållbarhetsrapporter med hjälp av det nya lagkravet kändes inspirerande. Valet av 

litteratur och teorier har främst gjorts med hänsyn till studiens syfte och till tidigare 

beskrivna anledning gällande litteraturgenomgångens upplägg. Under 
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granskningsprocessen av hållbarhetsrapporterna kompletterades valda litteraturområden 

löpande med studier och förklaringar hänfört till upptäckter i innehållet. Ett exempel är 

en längre redogörelse för Agenda 2030 som till en början endast nämndes kort. Inspiration 

har samlats från tidigare studentuppsatser inom området för hållbarhetsrapportering och 

innehållsanalys, samt primärt genom vetenskapliga artiklar inom området, där 

referenslitteratur i artiklarna också använts. I sökandet efter litteratur användes 

sökfunktionen via Umeå universitetsbibliotek och databaser som gick att nå via 

hemsidan. Där har främst Business Source Premier (Ebsco) nyttjats. Utöver det har 

referenser också hittats genom Google, Google Scholar, regeringens hemsida och i böcker 

från Umeå universitetsbibliotek. Sökord som använts är bland annat: Lag hållbarhet, EU-

direktiv, sustainability reporting, sustainable business, sustainability development, 

environmental disclosures, sustainability banking, bank sector, legitimacy theory, 

stakeholder theory. Dessa har använts i kombination med varandra samt med både svensk 

och engelsk benämning. Artiklarna som använts i studien är fackligt granskade. 

 

3.5 Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en anpassningsbar metod som används inom både kvalitativa och 

kvantitativa studier (Lundman & Graneheim, 2008, s. 159). Den kan omfatta såväl 

tolkningar av text som statistik över frekvenser. Eftersom denna studie utgått från en 

kvalitativ ansats, med fokus på tolkning av ord i text, lämpar sig också i huvudsak en 

kvalitativ innehållsanalys. Detta är en vanligt förekommande analysmetod vid granskning 

av hållbarhetsrapporter (Hooks & van Staden, 2011, s. 201). Eftersom denna studie ämnat 

jämföra hållbarhetsrapporter före och efter lagstiftningen, inom en specifik bransch, har 

innehållsanalysen varit användbar. I denna studie har det eftersträvats att identifiera 

eventuella förändringar i innehållet av hållbarhetsrapporterna med lagstiftningen som 

utgångspunkt, vilket Lundman och Graneheim (2008, s. 162) förklarar präglar en 

kvalitativ ansats. För att göra analysen möjlig och för att kunna tolka 

hållbarhetsrapporterna har författarna samlat kunskap inom studieområdet före 

granskningen. De deduktiva inslagen i innehållsanalysen består av de på förhand givna 

områdena miljö, sociala förhållanden och personal samt mänskliga rättigheter och 

korruption. Inom ramen för dessa områden har texten i hållbarhetsrapporterna granskats, 

tolkats, jämförts och analyserats. Som tidigare nämnt har författarna varit öppna för att 

finna andra infallsvinklar vid bearbetningen, vilket speglar det induktiva 

förhållningssättet. 

  

Innehållsanalysen har genomförts på respektive företags hållbarhetsrapporter. 

Handelsbanken och Nordea upprättade separata hållbarhetsrapporter, frånskild deras 

årsredovisning, för båda åren. SEB publicerade en separat hållbarhetsrapport 2016 och 

2017 integrerades den i årsredovisningen. Utöver den integrerade rapporten publicerade 

SEB även en hållbarhetsöversikt för 2017, vilken likställs med hållbarhetsrapporten för 

året innan. Swedbanks hållbarhetsrapporter integrerades i separata avsnitt i 

årsredovisningen för båda åren. I de fall separata hållbarhetsrapporter upprättats är det 

endast information från dessa som granskats. I SEB:s fall granskades deras 

hållbarhetsrapport för 2016 och den integrerade rapporten samt hållbarhetsöversikten 

granskades 2017. När hållbarhetsrapporten varit integrerad i årsredovisningen har 

information endast samlats från det separata avsnittet. Med dessa innehållsbegränsningar 

i beaktning är författarna medvetna om att relevant information från andra delar av 

företagens offentliga dokument kan ha exkluderats. Med hänvisning till studiens 

omfattning, tidsperspektiv och syfte har begränsningen prioriterats till själva 

hållbarhetsrapporterna. 



 

22 
 

3.6 Tillvägagångssätt 
Utifrån studiens design, ansats och strategi påbörjades databearbetningen. Med en 

innehållsanalys som metod lades en struktur upp för hur bearbetningen skulle gå till. 

Utgångspunkten var att koppla informationen till lagens fem hållbarhetsområden: miljö, 

sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och korruption (SFS 1995:1554). Vi 

såg en relevans i att undersöka dessa fem områden eftersom, som nämnt tidigare, de också 

lyfts fram av både United Nations (u.å.) och EU-direktivet (EUR-Lex, 2014) som 

huvudsakliga områden för hållbar utveckling. För att säkerställa tolkningen av dessa fem 

områden, fastställdes även ett antal delområden som var relaterade till varje område. 

Framtagandet av delområdena gjordes med inspiration från förarbetena (Prop. 

2015/16:193, s. 66) till lagen. Dessa kommer nedan att operationaliseras och efter det 

förklaras bearbetningen samt analysen av den insamlade datan. 

 

Område Delområden 

Miljö 

Miljöpåverkan, Användning av energi från förnybara 
och icke-förnybara källor, Växthusgasutsläpp, 
Vattenanvändning, Luftföroreningar, Användning av 
mark, Klimatpåverkan 

Sociala förhållanden och personal 

Jämställdhet, Tillämpning av Internationella 
arbetsorganisationens konventioner, Arbetsvillkor, 
Social dialog, Information och samråd med 
arbetstagare, Fackföreningars rättigheter, Hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, Dialog med lokala grupper, 
Åtgärder för att säkerställa skydd och utveckling av 
lokala grupper 

Mänskliga rättigheter och antikorruption Mänskliga rättigheter, Korruption, Antikorruption 

Figur 3. Operationalisering 

 

3.6.1 Bearbetning av data 
Till att börja med bestämdes att alla bankers hållbarhetsrapporter för 2016 skulle 

behandlas innan rapporterna för 2017. Detta för att författarna inte ville fördjupa sig och 

färgas för mycket av ett enda företags rapporter innan de andra granskades. Det skulle 

kunna ha medfört att det första behandlade företaget skulle begränsa författarna till att 

leta efter liknande innehåll i resterande rapporter och därmed eventuellt missat annan 

relevant information. En första genomläsning av varje rapport för 2016 gjordes utan att 

notera något. Författarna skrev kort några egna tankar om innehållet först efteråt. Detta 

är något som Bryman (2011, s. 525) förklarar kan vara ett bra första steg vid kodning av 

data. Han förklarar vidare att nästa steg i kodningsprocessen kan vara att läsa igenom 

materialet en gång till och i samband med detta föra kontinuerliga notiser. I nästa steg 

lästes därför hållbarhetsrapporterna för 2016 igenom noggrant. I samband med detta 

tolkades texten och stycken plockades ut hänfört till områden med delområden, samt med 

en sidnotering för att enkelt kunna gå tillbaka till informationen och dess kontext. Detta 

skulle kunna likställas med notiserna Bryman (2011, s. 525) skriver om. Exempel på hur 

textutdragen kopplats mot teman, underkategorier och sida går att se i Appendix 1. 

Förarbetet till lagen presenterar endast delområden kopplat till miljö samt sociala 

förhållanden och personal (Prop. 2015/16:193, s. 66). För mänskliga rättigheter och 

antikorruption inspirerades därför författarna av de egna notiserna efter första 
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genomläsningen för att hitta delområden. Dessa formulerades som penningtvätt, 

cybersäkerhet, terrorism och vapen. Inför den andra genomläsningen formade författarna 

till en början också två ytterligare områden – kunder och övrigt. Kunder var något som 

tog upp stora delar av företagens hållbarhetsrapporter och övrigt skapades i syfte att inte 

exkludera annan information som skulle kunna vara till nytta för studien. Denna process 

har författarna gjort enskilt och på varsitt håll för att inte påverka varandra och för att 

kunna jämföra utdragen med varandra. Detta har varit behjälpligt då den ena funnit 

information som den andra eventuellt missat. Utöver en noggrann inläsning i detta steg 

kunde vi även ta hjälp av datorns sökfunktion genom att söka på relevanta ord för att 

säkerställa att inget missats. Textutdragen utgjorde sedan arbetets rådata. Efter att ha 

genomfört den ovan beskrivna processen för 2016 gjordes den likadant för 2017. 

Omfattningen av text blev väldigt stor, varför författarna bestämde att de två nya 

områdena, kunder och övrigt, inte skulle få något eget fokus i arbetet. Anledningen 

grundar sig även i studiens syfte kopplat mot lagens fokus, varför information inom 

kunder och övrigt som inte gick att härleda till områdena för lagstiftningen exkluderats. 

Kunderna tillhör bankernas intressenter och det är med största sannolikhet anledningen 

till att dessa inkluderas i rapporterna. Informationen i kategorin övrigt berörde främst 

sådan information som handlade om samtliga områden och information om FN:s globala 

mål. Ett område som ansågs bli relevant att ta med i empiriavsnittet blev istället 

övergripande utformning av rapporten, dit bland annat strukturella förändringar och de 

globala målen kopplats. I nästa steg undersöktes textutdragen kopplade mot respektive 

område med anledning av att sammanväva den befintliga informationen till en 

sammanhängande text i empiriavsnittet. Eftersom information tagits från olika delar av 

bankernas hållbarhetsrapporter och tolkats, samt omformulerats till en enhetlig text har 

inga konkreta sidhänvisningar i empiriavsnittet gjorts. All information som använts 

återfinns i sin helhet i respektive banks hållbarhetsrapport, oavsett om den varit separerad 

från, eller integrerad i årsredovisningen. Huruvida rapporten varit separerad eller 

integrerad har tidigare förklarats och går även att se i Appendix 1. 

 

Utifrån den befintliga datan kunde empiriavsnittet produceras. Här har de fem områdena 

sammanfogats till tre rubriker; Miljö, sociala förhållanden och personal samt mänskliga 

rättigheter och korruption. Tillägget är rubriken övergripande utformning av rapporten 

som inleder respektive presentation. 

 

3.6.2 Analys av data 
För att tydliggöra förändringar och likheter mellan 2016 och 2017 års rapporter för 

respektive företag ansågs en jämförande analys av det empiriska innehållet vara av 

relevans innan en gemensam analys gjordes. För att systematisera arbetet började 

författarna med att jämföra informationen generellt, för att sedan gå in på respektive 

område övergripande utformning av rapporten, miljö, sociala förhållanden och personal 

samt mänskliga rättigheter och antikorruption. Målsättningen med den jämförande 

analysen var att identifiera likheter och förändringar för ovan nämnda avsnitt. 

Övergripande utformning av rapporten åsyftar att presentera övergripande likheter och 

förändringar för rapporterna, som till exempel disposition av rapporten och sådant som 

berörde hållbarhetsarbetet i stort. I nästa steg analyserades de separata områdena som är 

fokus för studien. För varje område sammanställdes en punktlista över de likheter och 

förändringar som kunde urskiljas och utgjorde sedan grunden för den jämförande 

analysen. Ett exempel på punktlista återfinns i Appendix 2. Utifrån dessa punktlistor 

kunde sedan en löpande text framställas som beskriver de likheter och förändringar som 

uppmärksammats. Ingen uppdelning mellan dessa två gjordes, utan författarna valde att 
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efterlikna dispositionen som återfinns i empirin för varje område. Samma rubrikindelning 

som syns i empirikapitlet användes i den jämförande analysen för att behålla den röda 

tråden i dispositionen. Den jämförande analysen utgjorde sedan grunden för den 

efterföljande analysen. 

 

Efter detta inleddes arbetet med analysen. Här kopplades de identifierade förändringarna 

för samtliga banker mot litteraturgenomgången. Detta i enlighet med studiens 

forskningsfrågor och för att skapa en överblick av samtliga förändringar inom varje 

enskilt område. Inför skapandet av analysen återanvändes de punktlistor som tagits fram 

i samband med den jämförande analysen. För att få en första översikt av förändringarna 

för varje område upprättades en tabell i vilken punktlistorna fördes in. Varje bank 

utgjorde kolumner och varje område representerades av en rad. Tack vare detta kunde 

författarna se vilka förändringar som var gemensamma för bankerna på ett enkelt sätt. 

Exempel på denna tabell återfinns i Appendix 3. Utifrån tabellen framställdes analysen 

av förändringarna. Här användes samma disposition för områdena motsvarande empirin 

och den jämförande analysen. Värt att påpeka gällande analysen är att det enbart är 

förändringar som presenteras i detalj, samt att likheter beskrivs mer generellt. Det innebär 

att banker som uppvisar ett arbete för ett visst område både 2016 och 2017 inte 

uppmärksammas i analysen.  

 

Författarna valde att gå tillväga på samma sätt som den jämförande analysen och arbetade 

med ett område i taget. Till sist inkluderades en analys gällande likheterna som 

identifierats i det empiriska resultatet eftersom den jämförande analysen generellt visade 

på få förändringar. En analys av likheter ansågs därför vara av vikt för att finna potentiella 

anledningar till detta. 

 

3.7 Kvalitetskriterier 
Vid forskning är det viktigt att bedöma dess kvalitet. Det finns ett antal begrepp att 

redogöra för beroende på om studien är av kvantitativ eller kvalitativ art. Inom kvantitativ 

forskning redogörs det i huvudsak för reliabilitet och validitet, vilka undersöker studiens 

pålitlighet och om studien mäter vad som är avsett att mäta (Bryman, 2011, s.161-163). 

Inom kvalitativ forskning förs det däremot diskussioner om hur pass användbara dessa 

begrepp är. Bryman (2011, s. 352–353) förklarar alternativ till reliabilitet och validitet i 

form av att kvalitativa studier istället bedöms utifrån tillförlitlighet och äkthet. Med 

anledning av att detta är en kvalitativ studie kommer kvalitetskriterierna diskuteras utifrån 

tillförlitlighet och äkthet. Begreppet tillförlitlighet består enligt Bryman (2011, s. 354) av 

de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Trovärdigheten innebär att konfirmera att forskningen utförts med 

hänsyn till de regler som finns, samt att inblandade personer i det som studerats ska kunna 

bekräfta att det som framkommer i studien är korrekt. Pålitligheten handlar om att anta 

ett granskande synsätt där en fullständig redogörelse av forskningsprocessen ska finnas 

med. Överförbarheten diskuteras utifrån huruvida resultatet av studien går att överföras 

till en annan kontext. Det sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, betyder 

att forskaren ska agera i god tro, det vill säga försöka säkerställa att man inte medvetet 

försökt påverka utförandet och slutsatserna från en undersökning. Det andra kriteriet, 

äkthet, rör andra allmänt övergripande frågor om konsekvenser i forskningen (Bryman, 

2011, s. 356-357). Det handlar kort sammanfattat om till vilken grad studien ger en rättvis 

bild och ifall den bidragit till att de inblandade exempelvis får en bättre bild av hur andra 

personer i omgivningen upplever det undersökta. 
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Ett noggrant arbete har genomförts för att stärka studiens tillförlitlighet och äkthet. 

Tillvägagångssättet har beskrivits ingående för att tydligt påvisa alla steg i 

forskningsprocessen. De artiklar som använts i litteraturgenomgången har varit fackligt 

granskade och samtliga studier har använts som referenslitteratur i flertalet texter. 

Lagtexten utgör en stor del av litteraturavsnittet med anledning av dess centrala roll i detta 

arbete. När lagtexten återgivits har citat många gånger använts för att inte missleda den 

korrekta informationen. Vidare har tidigare forskning inom området presenterats och 

relevanta teorier så som intressent- och legitimitetsteorin har redogjorts för med 

hänvisning till pålitliga källor. Författarna har eftersträvat att bearbetningen och analysen 

gjorts på ett så noggrant vis som möjligt. Medvetenheten finns om att deras förförståelse 

och givna områden att utgå från, kan haft en inverkan på tolkningen av vad som står i 

hållbarhetsrapporterna. Detta innebär att empirin innehåller subjektiva tolkningar, vilket 

däremot försökts begränsats i största mån. Dels genom det öppna förhållningssättet för 

att hitta andra infallsvinklar under inläsningen, men framförallt genom en noggrann 

bearbetning. Författarna genomförde denna på skilda håll för att senare diskutera 

innehållet tillsammans. Subjektiva tolkningar går inte att komma ifrån. Bryman (2011, s. 

355) skriver att det i forskning inte går att få någon fullständig objektivitet. Då studiens 

empiri utgår från fyra bankers hållbarhetsrapporter, vilka är offentliga handlingar, har 

ingen verifiering med berörda parter gjorts. Författarna anser att det inte varit nödvändigt 

då företagen själva publicerat rapporterna och externa revisorer har bekräftat att 

rapporterna skrivits i enlighet med följda riktlinjer. Överförbarheten är begränsad i en 

sådan här studie. Urvalet är strategiskt och studien av kvalitativt slag, vilket gör att det 

presenterade materialet blir svårt att generalisera. Det vill säga, resultatet ska inte ses som 

en absolut sanning där en liknande studie i en annan kontext kommer få ett annat resultat. 

  

3.8 Etik 
Inom forskningen är det även viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Detta är framförallt 

för att skydda deltagare som medverkar i en studie från kränkningar eller andra skador. 

Vetenskapsrådet (u.å.) nämner de fyra grundläggande huvudkraven som gäller, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Kraven rör bland annat att informera deltagare om studiens syfte, frivilligt deltagande, 

anonymitet och att informationen som används endast utnyttjas för forskningens ändamål. 

I denna studie har offentliga dokument använts som data, varför inte direkta personer 

berörs. Eftersom hållbarhetsrapporterna är offentliga anses informationen i dessa inte 

vara känslig. Författarna är däremot medvetna om att deras tolkning av innehållet skulle 

kunna skilja sig från företagens. Det är en risk som uppstår i och med den valda metoden 

innehållsanalys, där subjektiviteten i det presenterade empiriska materialet kan bli en 

svaghet. Ett alternativ för att minska risken för subjektiva bedömningar skulle kunna vara 

intervjuer med representanter från företagen. Detta låg däremot inte inom ramen för 

studiens syfte, varför det inte heller gjorts. Författarna anser att det ovan diskuterade inte 

är till någon större svaghet för studien. Med sin medvetenhet vill författarna 

avslutningsvis belysa vikten av att inte se slutsatserna som en korrekt sanning, utan 

snarare som författarnas tolkning av kontexten. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt kommer innehållet från de granskade hållbarhetsrapporterna att 

presenteras. Innehållet berör den övergripande utformningen av rapporterna samt de 

fem områdena från lagkravet. Miljö utgör en egen rubrik, medan sociala förhållanden 

och personal utgör en gemensam rubrik precis som mänskliga rättigheter och 

antikorruption. Empirin är uppdelad företagsvis och årsvis för att i en jämförande analys 

sen kunna jämföra respektive banks två hållbarhetsrapporter. Med anledning av att 

empirin utgår från en innehållsanalys, där materialet som granskats varit omfattande, 

har detta resulterat i ett långt avsnitt. 

 

4.1 Handelsbanken 2016 
Övergripande utformning av rapporten 2016 

Handelsbanken har en separat hållbarhetsrapport för 2016 vilken är uppdelad i två avsnitt: 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsstyrning. I redovisningen förklaras bankens idé 

och arbetssätt samt väsentliga hållbarhetsfrågor och diskussion kring dessa. 

Handelsbanken fokuserar på sex hållbarhetsfrågor vilka berör banken och kunderna, 

banken i samhället, bankens indirekta påverkan, banken som arbetsgivare, bankens 

affärskultur samt banken som investering. I hållbarhetsstyrningen beskrivs bland annat 

bankens syn på hållbarhet och fakta om exempelvis medarbetare, affärsetik och miljö. 

Handelsbanken presenterar sex stycken av FN:s globala hållbarhetsmål i deras syn på 

hållbarhet. 

 

Miljö 2016 

Handelsbanken beskriver att en banks direkta miljöpåverkan är relativt begränsad och att 

de strävar efter att den ska vara så liten som möjligt. Framförallt är det transporter, 

tjänsteresor, energiförbrukning samt resursanvändning såsom pappersförbrukning som 

utgör deras direkta miljöpåverkan. De arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen 

från verksamheten och sedan föregående år har de minskat med 15 procent. Banken 

menar att det främst beror på att de ökat andelen förnybar el. Sett till själva 

elförbrukningen har den minskat med 3 procent under 2016 jämfört med året innan. 

Handelsbanken klimatkompenserar för koldioxidutsläpp genom FN-registrerade projekt 

som är förenat med klimatnytta och bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Under 2016 

har Handelsbanken verkat för en minskad miljö- och klimatpåverkan genom att de bland 

annat ersatt tjänsteresor med möjliga videokonferenser, där konferenser på distans ökat 

med 50 procent jämfört med 2015. Vidare har de genomfört en energikartläggning i syfte 

att hitta potentiella åtgärder för att minska energiförbrukningen ytterligare. Resultatet från 

kartläggningen väntas under 2017. Banken har utvecklat sina digitala plattformar vilket 

medfört att deras utskick till kunder i Sverige minskat med 10 procent. I 

hållbarhetsrapporten presenterar de även planerade initiativ för att minska bankens 

direkta miljöpåverkan. De nämner bland annat att öka mängden återvunnet avfall, 

ytterligare minska omfattningen av tjänsteresor samt utveckla system som mer precist ska 

kunna mäta resursförbrukning och miljöpåverkan. 

  

Bankens indirekta miljöpåverkan hänvisas främst till kreditgivning, kapitalförvaltning 

och leverantörsavtal. Handelsbanken tar hänsyn till vad miljörisker kan ha för inverkan 

på kunders återbetalningsförmåga vid kreditbedömningar. Ett exempel som lyfts är att 

skärpta miljökrav för en kunds tillverkningsprocess kan leda till en försämrad 

återbetalningsförmåga, vilket medför en risk vid kreditgivning. Under 2016 infördes 

riktlinjer för Handelsbankens affärsrelationer med företag verksamma inom 

energiproduktion baserat på fossila bränslen eller företag som utvinner dessa. Riktlinjerna 
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säger att banken inte ska finansiera affärer som rör ny brytning av kol för förbränning 

eller nya kolkraftverk. Handelsbanken ska heller inte inleda affärsförbindelser med 

företag som inte aktiv verkar för en produktionsomställning till förnybara energikällor. 

Bankens fonder investerar ej i kolbolag eftersom kolförbränningen utgör en stor del av 

växthusgasutsläppen. Handelsbanken arbetar för hållbara och ansvarsfulla investeringar 

i kapitalförvaltningen. Det gör dem utifrån internationella konventioner och riktlinjer. En 

investeringsprocess Handelsbanken har är tematiska investeringar som går ut på att 

identifiera omvärldsförändringar som på ett långsiktigt plan påverkar företags lönsamhet. 

För att identifiera företag som bidrar med effektiva lösningar på globala utmaningar 

eftersöker Handelsbanken teman som bland annat global vattenförsörjning och 

energieffektivisering. I sin kapitalförvaltning arbetar Handelsbanken på tre plan, vilka är 

påverkan, exkludering och transparens. I sina fonder verkar banken för att minska 

klimatavtrycket. Framförallt sker det genom uteslutning av företag verksamma inom 

kolbolag som resulterat i att koldioxidavtrycket minskat med mer än 50 procent i flera av 

fonderna. Handelsbanken har kontinuerliga dialoger med sina leverantörer där de driver 

på och förbättrar sitt miljöarbete. Under året infördes en uppförandekod kopplat till 

hållbarhet för större leverantörer gällande Handelsbankens förväntningar på dem och i 

sin tur deras underleverantörer. Miljö är där en viktig aspekt och avtal med leverantörer 

som brustit i sin hantering har sagts upp.             

 

Sociala förhållanden och personal 2016 

Handelsbanken vill att alla medarbetare ska utvecklas, trivas och må bra, där 

organisationen står för att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Banken utgår från ett 

decentraliserat arbetssätt där medarbetarna får vara delaktiga och ha inflytande på 

verksamheten. I Hållbarhetsrapporten beskrivs att det vardagliga lärandet kompletteras 

med andra kompetensutvecklande utbildningsaktiviteter som främjar medarbetarnas 

hållbarhetsarbete. Vidare förklaras att Handelsbanken förespråkar en ersättningsmodell 

som präglas av långsiktigt engagemang där kortsiktiga system för incitament inte 

förekommer. Rörliga ersättningar i form av bonus eller provision tillämpas inte inom 

organisationen för att undvika att personliga ekonomiska incitament ska påverka 

beslutsfattande som rör såväl organisationen som kunder. Chefer inom organisationen 

ansvarar för att kontinuerligt arbeta med, samt utvärdera arbetsmiljöarbete med 

personalen. Planer som läggs integreras med enheternas verksamhetsplaner och bidrar till 

utveckling. Indikatorer för så väl personalomsättning som sjukfrånvaro presenteras i 

rapporten. Kön, etnicitet eller andra ovidkommande aspekter får inte vara ett hinder inom 

organisationen vad gäller bland annat rekrytering, karriär och personlig utveckling. 

Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur beskrivs som en del av Handelsbankens 

grundläggande värderingar och ska vara integrerat i verksamheten. 2016 rapporterades 

inga fall av diskriminering inom Handelsbanken. Ett jämställdhetsmål är att män och 

kvinnor ska ha samma möjlighet att forma sina arbetsliv och banken. En 

jämställdhetsplan finns för att ta hänsyn till existerande lagar och regler. Planen syftar 

bland annat till att skapa jämn könsfördelning inom alla olika roller, grupper och enheter. 

2016 presenteras att 40 procent av cheferna inom koncernen är kvinnor, motsvarande 

siffra för totala antalet arbetare i koncernen var 50 procent. Handelsbanken för ständigt 

nära dialoger med fackliga företrädare om bland annat organisationsförändringar och 

jämställdhetsfrågor. Grunden i Handelsbankens hållbarhetsarbete utgår från 

internationella normer och konventioner. 

  

I hållbarhetsrapporten lyfter Handelsbanken att de är en ansvarsfull samhällsaktör som 

bidrar till samhällets ekonomiska utveckling. De driver en stabil och långsiktig 
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verksamhet där kundernas behov är i fokus och de har en stark förankring i det lokala 

samhället. Initiativ som görs är bland annat olika aktiviteter i föreningsliv, mentorskap, 

praktikplatser för nyanlända etc. Handelsbanken bidrar till ett socialt ansvarstagande 

genom ansvarsfull kreditgivning och rådgivning. Vidare bidrar de till ett hållbart samhälle 

genom att bland annat att betala skatter och avgifter. 

 

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2016 

Handelsbanken arbetar för att förhindra eller begränsa negativ påverkan på mänskliga 

rättigheter såväl i sin egen verksamhet som i affärsrelationer med leverantörer och 

kunder. Banken är ansluten till FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter och 

stödjer andra principer som bland annat barns rättigheter. Det beskrivs att flera åtgärder 

vidtagits under året i syfte att förhindra direkt eller indirekt kränkning av mänskliga 

rättigheter. Bland annat har en uppförandekod införts för större leverantörer som 

innefattar hantering av mänskliga rättigheter, samt utformning av en utbildning i etik och 

hållbarhet som ännu inte genomförts. 

  

Hållbarhetsrapporten lyfter att bankens medarbetare inte på något sätt får medverka i 

handlingar rörande muta eller korruption. Alla inom organisationen ska aktivt arbeta för 

att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och annan ekonomisk brottslighet i 

såväl det interna som externa arbetet. Handelsbanken arbetar för IT-säkerhet där fokus 

ligger på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. Banken ska inte ha 

affärsrelationer med kunder eller leverantörer som tillverkar eller handlar med vapen som 

enligt internationella konventioner är förbjudna. De företag som inte efterföljer 

Handelsbankens riktlinjer för affärsrelationer med vapen- och försvarsindustri, utesluts 

ur organisationens förvaltade fonder. Handelsbanken har under året uppdaterat sin policy 

mot korruption som säger att alla inom organisationen varje år ska genomföra en 

utbildning om korruption, mutor och otillbörlig påverkan. Riskanalyser genomförs 

årligen där korruption ingår. Under 2016 rapporterades inga korruptionsincidenter. 

 

4.2 Handelsbanken 2017 
Övergripande utformning av rapporten 2017 

För 2017 har Handelsbanken upprättat en separat hållbarhetsrapport uppdelad i två delar. 

I den första delen förklaras bankens idé och arbetssätt samt väsentliga hållbarhetsfrågor 

vilka är; banken och kunderna, banken i samhället, bankens indirekta påverkan, banken 

som arbetsgivare, bankens affärskultur samt banken som investering. I anslutning till 

hållbarhetsfrågorna förklarar Handelsbanken hur de bidrar till FN:s globala 

hållbarhetsmål. Den andra delen utgörs av fördjupad hållbarhetsinformation och 

inkluderar bland annat hållbarhetsrelaterade nyckeltal, handelsbanken och de globala 

målen samt fakta om ovannämnda områden för väsentliga hållbarhetsfrågor.   

 

Miljö 2017 

I hållbarhetsrapporten för 2017 presenteras framförallt energiförbrukning, tjänsteresor, 

transporter och resursanvändning som Handelsbankens direkta miljöpåverkan. Deras mål 

är att kontinuerligt minska sitt koldioxidutsläpp. En minskning på 4 procent har skett sen 

föregående år och anledningen förklaras främst bero på en ökad andel förnybar el. 

Elförbrukningen har minskat med 6 procent sedan 2016. Handelsbanken förklarar att det 

inte är möjligt att minska deras koldioxidutsläpp till noll, varför de istället 

klimatkompenserar för verksamhetens redovisade utsläpp. Handelsbanken förklarar att 

de strävar efter att minska den direkta miljöpåverkan genom att bland annat ständigt 

utveckla sitt miljöarbete samt följa upp och mäta bankens påverkan på miljön. Banken 
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har satt upp checklistor med konkreta åtgärder för att minimera miljöpåverkan, exempel 

på det är val av färdmedel och investering i energieffektiv belysning. Inom koncernen har 

alla anställda utfört en utbildning inom hållbarhet där miljö- och klimatfrågor varit av 

större betydelse. Under 2017 ökade användandet av videokonferenser istället för 

tjänsteresor med 84 procent jämfört med året innan. Antal utskick till svenska kunder har 

minskat med 12 procent med anledning av förbättrade digitala tjänster. Detta är ett arbete 

som ständigt fortsätter. I hållbarhetsrapporten presenteras ett antal initiativ för att minska 

bankens direkta miljöpåverkan. Initiativen handlar bland annat om att internt höja 

miljömedvetenheten genom utbildningar, öka mängden återvunnet avfall, minska 

mängden energianvändning, samt fortsatt utveckla system som mäter resursförbrukning 

och direkt miljöpåverkan. 

  

Handelsbankens indirekta miljöpåverkan lyfts framförallt upp genom investeringar och 

kreditgivning. Det förklaras att hållbarhetsaspekter är en viktig del i bankens kreditpolicy. 

Banken stödjer olika riktlinjer och initiativ för hållbart företagande vilket innebär att de i 

sin kreditgivning också bedömer och utvärderar kunders förhållningssätt till dessa. 

Exempel som tas hänsyn till är huruvida miljörisker kan påverka kunders 

återbetalningsförmåga. Under 2017 uppdaterades bankens rutiner för riskbedömning i 

samband med kreditgivning till företag. Högre krav ställs på företagen där ett mer 

transparent synsätt på hållbarhetsfrågor används. FN:s globala mål nummer 13; bekämpa 

klimatförändringen är integrerat i Handelsbankens hållbarhetsarbete och banken menar 

att en övergång till energiproduktion baserat på förnybara källor krävs för detta. Under 

året genomfördes en genomlysning av bankens utlåning som visar att cirka 81 procent av 

den totala utlåningen till energiproduktion var från förnybara källor. 12 procent var till 

fossilbaserad energiproduktion och 7 procent till kärnkraft. Handelsbankens riktlinjer för 

affärsrelationer med företag som utvinner fossila bränslen, samt företag med 

energiproduktion baserat på fossila bränslen, säger att banken varken ska finansiera nya 

kolkraftverk eller ny brytning av kol för förbränning. Vidare inte heller inleda nya 

affärsförbindelser med företag verksamma inom kolbrytning och som inte arbetar för en 

omställning till förnybara energikällor. Banken har också riktlinjer avseende 

affärsrelationer inom skogs- och lantbruk. Inom dessa framgår att Handelsbanken 

förväntar sig att dessa kunder minimerar negativ miljöpåverkan, förebygger 

skogsskövling, bevarar den biologiska mångfalden och skyddsvärd skog. I 

investeringsprocessen utgår Handelsbanken utifrån tre punkter. De väljer in företag med 

rätt hållbarhetsperspektiv. De väljer bort företag och fonder som inte agerar i linje med 

deras värderingar, vilket kan handla om företag som utvinner kol eller fonder med 

investeringar i bolag som framställer kolkraft. Den sista utgångspunkten i 

investeringsprocessen är påverkan, där dialoger förs med företag för att påverka dem att 

följa internationella normer och konventioner om hållbarhetsarbete, inkluderat 

miljöförstöring. 

      

Sociala förhållanden och personal 2017 

Som arbetsgivare vill Handelsbanken vara trygg och attraktiv. Bankens decentraliserade 

arbetssätt främjar delaktighet och inflytande från medarbetarna som drivs av att sätta 

kunden främst. För Handelsbanken är det viktigt att deras medarbetare har rätt kompetens 

för att hjälpa kunderna, varför kompetensutveckling ses som värdefull i organisationen. 

Det sker genom allt från lärande i vardagen till utbildningsaktiviteter. Intern rekrytering 

ses som en framgång där medarbetarnas möjlighet att utvecklas inom olika yrkesroller 

eller områden bidrar till att kultur och arbetssätt sprids. Handelsbanken för en individuell 

lönesättning och det förekommer ingen resultat- eller volymbaserad bonus eller provision 
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för medarbetarna. Detta görs för att det inte ska finnas några personliga ekonomiska 

incitament som driver personalen att övertyga kunder om att en viss produkt eller tjänst 

är den bästa. I hållbarhetsrapporten kopplas FN:s globala mål nummer åtta; anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, till avsnittet ”banken som arbetsgivare”. Med det 

vill Handelsbanken bland annat främja en trygg och säker arbetsmiljö för de anställda. 

Det görs genom en inkluderande kultur och arbetsmiljöarbetet utgår från ett antal 

friskfaktorer för att nå mål uppsatta för området. Chefer ansvarar för att tillsammans med 

medarbetare och fackliga representanter eller personalrepresentanter genomföra 

undersökningar om arbetsmiljö, som då baseras på friskfaktorer. Frågor rör bland annat 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, säkerhet och inkludering. 

Resultatet skapar sedan en plan som integreras i respektive avdelnings verksamhetsplan. 

Utvärdering sker sedan kontinuerligt för att hela tiden förbättra arbetet. 

Personalomsättning och sjukfrånvaro presenteras i rapporten, bland annat genom en tabell 

för nyckeltal kopplat till hållbarhet och sett över flera år. I hållbarhetsrapporten beskrivs 

jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur som en del av Handelsbankens 

grundläggande värderingar, vilket ska vara väl integrerat i verksamheten. Banken strävar 

efter att deras organisation ska spegla det samhället som de verkar i. Det görs genom att 

bland annat utgå från en bred rekryteringsbas där mångfald med olika individers 

bakgrund, kompetens och erfarenhet tas i beaktning. Handelsbankens mål är att kvinnor 

och män ska ha samma förutsättningar och möjligheter att forma banken och sina 

arbetsliv. Med hänsyn till lagar och regler ska jämställdhetsplaner utformas som stödjer 

målen för jämställdhet. En jämn könsfördelning inom olika roller, grupper och enheter 

förespråkas och genom ett målinriktat arbete har det också jämnats ut på flera områden. 

I rapporten för 2017 presenteras att 49 procent av det totala antalet anställda inom 

koncernen är kvinnor och för antalet chefer var motsvarande siffra 40 procent. 

Handelsbanken har nära dialoger med fackliga företrädare i frågor som rör bland annat 

förändringar och arbetsvillkor. Utifrån egna policys tillsammans med internationella 

riktlinjer och konventioner arbetar Handelsbanken för bland annat social hållbarhet. 

  

I hållbarhetsrapporten för 2017 beskriver Handelsbanken att de vill ha en stark förankring 

i det lokala samhället, de bidrar till samhället i deras verksamma länder genom att bland 

annat betala skatter och avgifter och de driver en stabil och långsiktig verksamhet där 

kunderna har fokus. Handelsbanken bidrar till ett hållbart samhälle genom bland annat 

forskning och utbildning, de har ett studentprogram, erbjuder praktikplatser för nyanlända 

och medverkar i olika typer av mentorskap samt bidrar till lokala föreningsliv. 

 

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2017        

I såväl den egna verksamheten som i affärsrelationer arbetar Handelsbanken för att 

förhindra eller begränsa den negativa påverkan på mänskliga rättigheter. De menar att 

respekt för och skydd av mänskliga rättigheter är en grundläggande förutsättning för deras 

långsiktiga värdeskapande. I hållbarhetsrapporten förklarar banken att de grundar sitt 

arbete för mänskliga rättigheter på FN:s arbete med frågorna, samt andra internationella 

principer och konventioner. Under 2017 har Handelsbanken arbetat för att kunna 

identifiera deras mest väsentliga risker för negativa effekter på människors rättigheter, 

såväl internt som externt i affärsverksamheten. För att förhindra och begränsa den 

negativa påverkan så arbetar Handelsbanken inom ett antal områden. Hörnstenar är 

jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur, precis som arbeta mot diskriminering 

och trakasserier. Handelsbankens uppförandekod för leverantörer förbjuder bland annat 

barnarbete. Tillsammans med andra rutiner genomförde alla medarbetare under året en 

utbildning i etik och hållbarhet som mänskliga rättigheter omfattas av. 
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Handelsbanken tar ett starkt ställningstagande från handlingar som kan röra muta eller 

korruption. Banken arbetar aktivt för att förhindra kriminella handlingar som exempelvis 

penningtvätt och finansiering av terrorbrott. Bland annat har en utbildning som fördjupat 

sig inom området för korruption genomförts under året. Ett av FN:s globala mål som 

Handelsbanken verkar för är fredliga och inkluderande samhällen, som inkluderar 

förebyggande arbete mot bland annat penningtvätt och korruption. Under året har en 

nyorganisering införts för arbetet med att motverka finansiell brottslighet. Banken ser det 

som en del av arbetet för att bedriva en sund bankverksamhet. Det kommer innebära att 

flera enheter som arbetar med frågorna samlas som i sin tur genererar möjlighet för 

förbättrade rutiner och processer inom området. Handelsbanken beskriver också sitt 

arbete för IT-säkerhet med fokus tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. 

 

4.3 Nordea 2016 
Övergripande utformning av rapporten 2016 

Nordea har tagit fram en separat hållbarhetsrapport för år 2016. Rapportens inledning 

innehåller en presentation av företaget och dess styrning av organisationen samt Nordeas 

förhållningssätt till hållbarhet generellt. Rapporten är därefter indelad i fyra avsnitt som 

behandlar Nordeas fokusområden; intressentdialoger, människor avseende både internt 

och externt, bankens förhållningssätt gentemot lagar och regler samt Nordea och 

samhället. Den sista delen av rapporten presenterar de olika affärsområdena som 

verksamheten är uppbyggd kring och de består av Personal banking, Commercial & 

Business banking, Wholesale banking och Wealth management. Inom dessa områden 

beskriver Nordea det dagsaktuella hållbarhetsarbetet inom respektive område, samt hur 

det framtida arbetet kommer att se ut. Nordea avslutar sin rapport med att visa företagets 

fyra fokusområden inom de Globala målen, samt hur det framtida arbetet för hela 

organisationen kommer att se ut. 

 

Miljö 2016 

Nordea skriver i sin rapport att de följer forskningen kring klimatförändringar med 

intresse och omsorg och att de välkomnar Finansinspektionens krav på en mer proaktiv 

inställning inom den finansiella sektorn gentemot klimatfrågor. Nordea ser riskhantering 

och förberedelse för framtiden som väsentliga faktorer i arbetet med klimatfrågorna för 

den finansiella sektorn. Nordea presenterar nio stycken kortsiktiga hållbarhetsmål som 

ska uppnås fram till 2017. I ett av dessa ingår det bland annat att lansera och implementera 

ett verktyg för att underlätta arbetet med riskbedömning hos både potentiella kunder och 

leverantörer. I arbetet med klimatförändringen och mot en framtid med lägre 

koldioxidutsläpp lyfter Nordea vikten av digitaliseringen och dess utveckling. Företaget 

har därför investerat i intern kompetens för att utveckla deras digitala system. Den 

moderna digitala miljön möjliggör en ökning av antalet kund- och företagsmöten online, 

vilket resulterar i en minskning av resor, både inom företaget och för de externa kunderna. 

I rapporten visar Nordea hur företagets klimatavtryck ser ut under året med en tydlig 

sammanställning på mängden koldioxidutsläpp inom verksamheten som till exempel 

energianvändning, utsläpp genom olika typer av transportalternativ och liknande siffror. 

En annan aspekt av sitt miljöarbete som Nordea presenterar är gröna produkter. För år 

2016 erbjuder Nordea något de benämner gröna obligationer. 

 

Under 2016 har Nordea jobbat aktivt med förvaltarskap och aktivt ägande med fokus på 

bland annat klimatförändringar och vattentillgångar. Vidare skriver Nordea att för att 

säkerställa att finansiering och investeringar är hållbara, bör kapital placeras hos företag 
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med en verksamhet som gynnar miljön på olika sätt. Genom sin kapitalplacering ser 

företaget det både som en möjlighet och ett ansvar att påverka andra verksamheter. 

Genom att erbjuda rådgivning till sina kunder och agera å deras vägnar, kan Nordea bidra 

till en mer hållbar ekonomi. Inför framtiden ser Nordea ett behov av mer långsiktiga 

riskbedömningar och due diligence, främst gällande miljöaspekter. Företaget välkomnar 

även mer komplexa, långsiktiga riskanalyser i framtiden, där företag med värderingar 

som är gynnsamma för miljön ses som en viktig del av en vinstbärande värdekedja. 

  

Sociala förhållanden och personal 

Nordea ser det som att samhällsengagemang är av stor vikt för att kunna skapa en hållbar 

företagsstrategi. Företaget bidrar till samhället främst genom utbildningar inom ekonomi 

till unga men också genom att främja entreprenörskap. 

  

I rapporten lyfter Nordea särskilt fram deras arbete med intressentdialoger. Detta arbete 

gjordes för att identifiera vilka områden som företagets intressenter ansåg vara mest 

relevanta och för att se var Nordea kan göra störst skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Utifrån dessa dialoger har Nordea skapat kortsiktiga mål som ska uppfyllas främst under 

2017 och framåt. Nordea nämner även ett fokus på sociala risker hos de företag som de 

investerar i eller finansierar, vilket är en aspekt av den utvärderingsprocess av kunder och 

leverantörer som görs vid nya kontakter. 

 

Nordea ser fördelar med att det finns en stark kultur som enar de anställda för att alla ska 

prestera sitt allra bästa. Under året har Nordea utvecklat en ny ”Människoagenda” som 

strävar efter arbetsstyrkan ska bestå av hälsosamma människor med framtidsanpassad 

kompetens i en diversifierad kultur. Nordeas beskriver sin syn på mångfald som 

inkludering av allt från bakgrund till utbildning och kön. De menar på att en balanserad 

arbetsstyrka kommer att göra företaget starkare och bättre på att bemöta sin varierade 

kundbas. För att bygga en starkare gemenskap och för att stärka den interna bilden av 

Nordea så har företaget jobbat med bland annat informella interna möten angående 

Nordeas kultur under 2016. För att uppnå en högre grad av mångfald och inkluderande 

arbetsplatser har Nordea under året introducerat ett initiativ kallat ”Gender Diversity 

Initiative” som säkerställer ett fortsatt arbete med dessa frågor. Nordea skriver vidare, att 

genom sin uppförandekod, kan de fortsätta sitt arbete mot mångfald och jämställdhet. 

Företagets syn presenteras som att rekrytering och medarbetarnas lönesättning ska 

baseras på meriter, kompetens och prestation. Företaget skriver i rapporten att de har ett 

fortsatt aktivt arbete med att stänga de lönegap som existerar som inte har någon 

försvarbar grund bakom sig, även om gapet har minskat sedan föregående år. Nordea 

framhåller obalansen inom ledningen som en bidragande orsak till de lönegap som 

existerar. För att bekämpa detta har Nordea infört en policy att de tre sista kandidaterna 

för att tjänst inom ledningen skall bestå av båda könen. Under sociala förhållanden 

presenterar Nordea tre av de Globala målen som sina fokusmål. Dessa består av mål 

nummer fyra: god utbildning för alla, mål nummer fem: ojämställdhet samt mål nummer 

17: genomförande och globalt partnerskap. 

 

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2016 

I Nordeas rapport för 2016 skriver företaget att de har signerat under UNGC, som kräver 

att undertecknad skall upprätthålla mänskliga rättigheter och arbetsrätt i sina värdekedjor. 

Nordea förväntar sig att de företag de investerar i, rättar sig efter den lagstiftning som 

finns samt att de visar att de har engagemanget, kapaciteten samt ledningssystem som kan 

hantera dessa. Vidare skriver Nordea att de förväntar sig riskbedömningar hos företagen 
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inom området, samt att dessa risker skall hanteras vid uppkomst. Nordea har jobbat aktivt 

med bland annat mänskliga rättigheter under 2016, genom förvaltarskap och aktivt 

ägande. Även ämnet mänskliga rättigheter inkluderas i riskbedömningsverktyget som 

presenteras ovan. Det sista av fokusmålen för Nordea är mål nummer ett: ingen fattigdom. 

Detta kan hänföras till mänskliga rättigheter. 

  

Nordea har en policy inom anti-korruption och mutor. De beskriver att denna revideras 

en gång per år, godkänns av ledningen och kommuniceras ut till de anställda. I samband 

med det aktiva ägande som tidigare nämnts behandlas även frågor om korruption. 

Företaget skriver vidare att de ska fortsätta sitt arbete med att utvärdera risker inom 

området, bland annat genom det riskbedömningsverktyg som tidigare nämnts. Nordea 

investerar inte i företag som tillverkar eller distribuerar olagliga vapen. 

 

4.4 Nordea 2017 
Övergripande utformning av rapporten 2017 

Nordea har en separat hållbarhetsrapport för 2017. De inledande delarna av rapporten 

belyser Nordea som företag samt en längre beskrivning av hur företagets arbete med 

hållbarhetsaspekter ser ut, detta genom att bland annat tydligt framhålla verksamhetens 

hållbarhetsarbete i förhållande till samtliga Globala mål. Nordea fortsätter med att 

presentera deras affärsmodell samt vilka värderingar som ska återspeglas genom hela 

verksamheten. Vidare delas rapportens nästa avsnitt in i bankens fyra affärsområden; 

Personal banking, Commercial & Business banking, Wholesale banking och Wealth 

management. Inom dessa fyra beskrivs det nuvarande arbetet och fokus inom respektive 

område, samt hur det framtida arbetet kommer se ut. Efterföljande och avslutande 

information som framgår av rapporten är de olika fokusområdena för Nordea. Här 

presenteras bolagets styrning, riskhantering och förhållningssätt mot lagar och regler samt 

bankens främjande arbete för människan, både internt och externt. 

 

Miljö 2017 

Under 2017 inleder Nordea ett mer långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågorna med 

målsättningen att vara det ledande företaget i den finansiella sektorn inom hållbarhet. 

Nordea lägger stor vikt vid att formulera policys för att företaget ska ha tydliga riktlinjer 

hur de ska arbeta mot hållbarhetsfrågor. Exempelvis har Nordea miljörelaterade policys, 

investeringspolicys, leverantörspolicys, uppförandekoder med flera för att säkerställa att 

den dagliga verksamheten har ett samlat fokus. Nordea lyfter fram det egna ansvaret och 

den direkta påverkan på miljön som företagets verksamhet har. De menar på att de inte 

kan bortse från vad de själva orsakar och att ansvar måste tas för inköp av produkter och 

tjänster i förhållande till hållbarhet. 

 

I rapporten för 2017 presenterar Nordea en förändrad Agenda 2030-modell där företaget 

lyfter fram relevansen för att inkludera samtliga 17 mål i arbetet mot hållbar utveckling. 

Under året har Nordea fördjupat sin analys på vilka av dessa 17 mål som är av störst vikt 

för företaget, med de övriga målen i åtanke och varierad prioritet. Ett av dessa mål 

relaterat till miljö som ges extra utrymme är mål 13: ”bekämpa klimatförändringen”. 

Nordea framhåller den positiva inverkan företaget kan uppnå genom investeringar och 

finansiering av grönare alternativ. Arbetet med gröna alternativ återspeglas i Nordeas 

arbete med gröna fonder. De jobbar med dessa på två sätt, företaget utfärdar dels egna 

gröna fonder och dels genom att fungera som en medlare mellan investerare och de 

tillgängliga fonder som finns på kapitalmarknaden. I en utökning av det gröna 
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produktutbudet har Nordea introducerat gröna lån under 2017. Dessa lån finansierar 

specifika investeringar som gynnar miljön och de första signerades under året. 

 

Nordea utvecklade en positionsredogörelse under 2017 för klimatförändringar där 

företaget framhåller sin förståelse för att arbeta mot att begränsa den globala 

temperaturhöjningen. Vidare har Nordea åtagit sig att helt utesluta ytterligare finansiering 

av energiproduktion eller gruvföretag som brukar kol. I linje med dessa åtaganden siktar 

Nordea på att uppnå en kolneutral verksamhet, detta genom fokus på den direkta 

verksamheten och genom försäkran att förnybara energikällor används samt genom 

klimatkompensation. I rapporten lyfts även digitalisering fram som en viktig aspekt i 

minskade koldioxidutsläpp och företaget beskriver sin ambition att föregå med gott 

exempel som en modern verksamhet med välutvecklade digitala system inom den 

finansiella branschen. 

 

I rapporten belyser Nordea en närmare kontakt med företagets kunder och leverantörer 

för att få en djupare kunskap om de olika parterna, främst deras finansiella situation och 

deras verksamhet. Detta öppnar upp möjligheter för Nordea att agera utifrån ett aktivt 

ägande och förvaltande perspektiv för öka medvetenheten hos respektive part, samt att 

assistera dem gentemot mer hållbart beslutsfattande. Under året har Nordea screenat 90 

% av nytillkomna leverantörer inom olika områden, bland annat miljöaspekter. I samband 

med arbetet med kunder och leverantörer lyfter Nordea fram vikten av riskhantering och 

riskbedömningar för eventuella miljörisker hos både befintliga och nya kontakter. 

 

Sociala förhållanden och personal 2017 

Ytterligare ett av de fyra globala målen som Nordea har haft särskilt fokus på under 2017 

är mål 8: “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. I egenskap av en större bank 

ser Nordea sina möjligheter att påverka detta genom deras verksamhet. 

 

I rapporten belyser Nordea vikten av starka intressentrelationer för att det fortsatta arbetet 

ska kunna hålla rätt riktning. Under året har företaget haft en fortsatt nära kontakt och 

dialoger med olika intressenter och strategiskt justerat verksamheten därefter. En följd av 

dessa dialoger är ett intensifierat arbete gentemot mer långsiktig riskhantering i 

förhållande till hållbarhetsfrågor inkluderat sociala aspekter, som till exempel 

arbetsvillkor hos både företagskunder och leverantörer. De framtagna leverantörs- och 

investeringspolicys som nämnts tidigare innefattar även sociala aspekter. 

 

I hållbarhetsrapporten för 2017 framgår Nordeas engagemang för entreprenörskap 

tydligt. Företaget lyfter flertalet gånger vikten av att främja entreprenörskap för ett 

hållbart samhälle och ekonomisk tillväxt. Nordea använder olika medel för att stödja 

entreprenörer, bland annat genom mentorskap, sponsring och nätverkande. Ett särskilt 

fokus på start-ups som en aspekt av entreprenörskapet beskrivs och Nordea har därför 

lanserat start-up- och tillväxtprogram för att stödja företagen i startgroparna. Förutom 

stöd till näringslivet erbjuder banken utbildningar till unga och presenterar detta i 

rapporten som ytterligare ett av företagets samhällsbidrag. Utbildningarna syftar till att 

öka kunskapen hos yngre inom det finansiella området och att skapa förutsättningar i ett 

tidigt skede för finansiell framgång i livet. Nordea beskriver vidare att en framgångsrik 

hållbar verksamhet inte endast kan cirkulera kring monetära medel, utan måste även 

innefatta icke-finansiella värden. I rapporten lyfter banken fram vikten av att skapa 

värdefulla möjligheter för kunder, intressenter och samhället. Nordea introducerar 

konceptet värdeskapande som en väsentlig del av deras affärsmodell och har för året 
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formulerat fyra stycken värdeord som ska genomsyra alla delar inom företaget, inklusive 

medarbetare; samarbete, passion, mod och ägande. Företaget menar att med dessa värden 

som ledord, skapas en anpassningsbar och motståndskraftig organisation. Under året har 

organisationen plattats ut och Nordea strävar efter att skapa en decentraliserad och 

nätverksbaserad arbetsplats. De ser fördelar med att medarbetarna får inflytande på 

verksamheten och uppmuntrar ett lärandeinriktat tankesätt. Nordea beskriver en 

välfungerande och högpresterande arbetsplats som en diversifierad och inkluderande 

miljö. Banken är medveten om sina utmaningar inom området och de beskriver en obalans 

bland medarbetarna. Ett överhängande antal kvinnor återfinns i icke-ledande positioner, 

samtidigt som fallet är det helt motsatta i ledningen. Vidare önskar Nordea även utveckla 

arbetet med att inkludera minoriteter inom företaget. Därför har arbetet med dessa frågor 

prioriterats under året och genom workshops samt revidering av verktyg inför rekrytering, 

kommunikation och arbetsmiljö planerar Nordea att bygga upp en inkluderande 

företagskultur. Vidare visar Nordea sin omsorg gentemot företagets medarbetare genom 

sitt fokus på hållbarhetsmål tre “God hälsa och välmående”. De ser en direkt korrelation 

mellan välmående och hälsa på arbetsplatsen och prestation. I rapporten framgår även ett 

fokus på lika lön för lika arbete. Arbetet med lönegap har haft en positiv utveckling under 

året. Olika arbetsroller är största orsaken till ett fortsatt existerande lönegap mellan 

kvinnor och män och fokus finns på att få kvinnor upp till de seniora positionerna. 

  

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2017 

Policyarbetet återkommer även i frågor relaterat till mänskliga rättigheter och korruption. 

Målsättningen för 2017 har varit att integrera respekt för mänskliga rättigheter i hela deras 

värdekedja. Nordea har systematiskt arbetat med att inkludera mänskliga rättigheter i alla 

delar av företaget och med att förstärka deras due-diligence processer. Företag ser vikten 

av att arbeta med medvetenhet inom dessa frågor och har därför inkluderat dem i 

företagets uppförandekod som är obligatorisk för alla medarbetare att ta del av och arbeta 

efter. Det fortsatta arbetet under 2018 planeras genom utförliga analyser av företagets 

värdekedja för att identifiera de mest framträdande riskerna. Vidare exkluderas 

investeringar i och finansiering av företag som kränker mänskliga rättigheter på något 

sätt. Nordea förväntar sig att de företag de väljer att investera i har uppmärksammat 

internationellt antagna principer för mänskliga rättigheter, samt att de motverkar 

potentiella negativa effekter på området. Även leverantörskedjan granskas utifrån dess 

aktiviteter kopplat mot mänskliga rättigheter. Den policy som berör leverantörer 

inkluderar också mänskliga rättigheter och kräver att den efterföljs för fortsatt samarbete. 

Nordea framhåller att de kommer ta tillvara på deras olika roller i form av ägare, kund 

och finansiär för att främja arbetet med mänskliga rättigheter. Banken arbetar aktivt med 

att utbilda sina medarbetare inom respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och 

anti-mutor. Inga fall av korruption eller mutor har rapporterats under året. 

 

4.5 SEB 2016 
Övergripande utformning av rapporten 2016 

För år 2016 har SEB gjort en separat hållbarhetsrapport, dvs. den är inte integrerad i 

årsredovisningen. Strukturen är uppbyggd genom att deras hållbarhetsstrategi 

presenteras, tillsammans med att åtta prioriteringsområden utgör majoriteten av 

innehållet i rapporten. De åtta prioriteringarna utgörs av tre huvudområden vilka är 

ansvarsfulla affärer, miljö samt människor och samhälle. Inom ansvarsfulla affärer ingår; 

försäljning och rådgivning, cybersäkerhet och motverkande av brott, investeringar och 

finansiering. Inom miljö ingår direkt och indirekt miljöpåverkan och inom människor och 

samhälle ingår våra medarbetare samt samhällsengagemang. I rapporten presenteras även 



 

36 
 

resultat för året och mål inför kommande år samt bland annat ett avsnitt om mänskliga 

rättigheter. Relevanta hållbara utvecklingsmål från FN kopplas mot de olika 

prioriteringarna. 

 

Miljö 2016 

SEB:s direkta miljöpåverkan beskrivs i hållbarhetsrapporten 2016 inom ramarna för 

koldioxidutsläpp i samband med affärsresor och tjänstebilar, energianvändning samt 

pappersförbrukning. Banken har under året beslutat att inkludera fler länder än tidigare i 

deras miljörapportering som resulterar i att 99 procent av deras medarbetare världen över 

nu täcks in. Bankens rapportering om att minska koldioxidutsläppen och elförbrukningen 

presenteras i ett mål om att minska dessa med 20 procent under perioden 2016 - 2020. År 

2015 överträffades ett mål från 2008 om att minska koldioxidutsläppen med 45 procent 

till att uppnå 54 procent under sjuårsperioden. Affärsresor förklaras bidra i störst 

omfattning till koldioxidutsläppen då mer än hälften av de totala utsläppen kan hänföras 

till dessa. Under 2016 minskade koldioxidutsläppen för alla områden utom flygresor, 

vilket förklaras som en utmanande åtgärd att minska. Energi- och elförbrukningen ökade 

marginellt i jämfört med föregående år, samma sak gäller pappersförbrukningen. Att ta i 

beaktning är att fler länder nu omfattas av rapporteringen än tidigare. SEB förklarar att 

digitaliseringen av kundbrev fortsätter att arbetas med. 

  

SEB arbetar för att minska deras negativa indirekta miljöpåverkan kopplat till kunder och 

andra affärsrelationer som bland annat leverantörer. De arbetar också istället för att öka 

den positiva påverkan genom att aktivt söka investeringsmöjligheter i företag som 

hanterar miljömässiga aspekter i sin verksamhet. SEB menar att dessa företag också 

kommer bli mer framgångsrika, vilket på sikt skapar värde för såväl kunder och samhälle. 

Under året har flertalet företag uteslutits från SEB:s fonder med anledning av bankens 

ställningstagande kring fossila bränslen samt uteslutning av verksamheter inom 

kolbrytning. I sin kreditpolicy tar SEB hänsyn till miljöaspekter genom ansvarsfull 

utlåning. De inkluderar miljöaspekter i rådgivningen för att minska bankens effekter på 

miljön genom finansiering. SEB ger ut gröna lån i syfte att finansiera projekt som främjar 

en klimatvänlig utveckling och förbättring av miljö- och ekosystem, samt projekt minskar 

sina koldioxidutsläpp. De projekt som omfattas av investeringarna arbetar bland annat för 

energieffektivitet, förnybar energi, gröna byggnader och hållbart skogsbruk. Projekten 

ska också inrikta sig på vatten- och avloppshantering för att anpassas till 

klimatförändringarna. I hållbarhetsrapporten integreras FN:s globala mål nummer 9; 

hållbar industri, innovationer och infrastruktur och nummer 13; bekämpa 

klimatförändringen, till SEB:s miljöarbete.   

  

Sociala förhållanden och personal 2016 

SEB strävar efter att vara en god och inkluderande arbetsplats och de vill attrahera och 

behålla engagerade medarbetare. Bankens värderingar utgår från - kunderna först, 

engagemang, enkelhet och samarbete – är grunden för vår kultur och vårt sätt att arbeta. 

Det är medarbetarna som bygger och upprätthåller relationerna med bankens kunder. 

Medarbetarnas kompetens och kvalitet i det dagliga arbetet ses som viktiga faktorer för 

SEB:s verksamhet och utveckling. Banken erbjuder utvecklingsmöjligheter som alla 

medarbetare deltar i och värdesätter. Genom bland annat medarbetarundersökningar, 

interna chattar med företagsledning samt stormöten förs dialoger med medarbetare för att 

samla in, bevaka och analysera värdefull återkoppling gällande verksamheten. Banken 

strävar efter enkelhet och transparens vilka medarbetarnas engagemang och kompetens 

är avgörande bidrag till framgång. Under 2016 införde SEB ett globalt hälsoindex med 
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ambition att mäta arbetsmiljö och hälsa på divisions- och landnivå. Det ses som ett 

nyckelverktyg för att identifiera utmaningar och behov inom området. Fokuset för SEB:s 

arbetsmiljöarbete ligger på stress, arbetsbelastning samt identifiering av risker. Stöd finns 

att få för både medarbetare och för chefer med sjukskrivna medarbetare i form av bland 

annat psykologisk hjälp och andra stödfunktioner. Sjukfrånvaron för SEB:s anställda i 

Sverige låg 2016 på 3 procent. SEB vill öka mångfalden och kunskapen om hållbarhet 

hos anställda. Banken ska erbjuda alla medarbetare likvärdiga individuella möjligheter 

oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller religion. En jämn könsfördelning 

eftersträvas på alla nivåer inom organisationen. 46 procent av SEB:s alla chefer var 

kvinnor år 2016. Siffran för andel kvinnliga ledande befattningshavare var 31 procent. 

Alla anställda inom SEB omfattas av kollektivavtal eller lokala avtal. Banken har ett 

gemensamt företagsråd som ger representanter från arbetstagare möjlighet att samråda 

med varandra och utveckla gemensamma tankesätt. SEB:s hållbarhetsarbete grundas i 

svenska lagar och regler samt i internationella riktlinjer och konventioner. FN:s globala 

mål 8; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt nummer 5; jämställdhet, 

integreras med SEB:s personalarbete. 

  

SEB jobbar för att bidra till ett samhälle som karaktäriseras av resurseffektivitet och 

innovationskapacitet. Banken vill genom innovationslösningar och digitalisering skapa 

värde för kunderna. För att driva en hållbar ekonomisk utveckling och bidra till nya jobb, 

stödjer SEB entreprenörskap, social inkludering och finansiell kunskap. SEB engagerar 

sig i flera olika partnerskap med innovativa företag och föreningar. Medarbetare inom 

organisationen engagerar sig också i mentorskap för bland annat en stiftelse inriktad på 

drogförebyggande verksamhet bland ungdomar och på så sätt bidrar banken till samhället. 

Vidare engagerar SEB sig i andra initiativ som främjar ett hållbart samhälle. Banken tar 

också sitt ansvar genom att betala skatter och avgifter som bidrar till samhällsnytta i de 

verksamma länderna.     

 

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2016 

SEB har ett mål som innebär att inte orsaka, bidra eller vara delaktiga till negativ påverkan 

i fråga om mänskliga rättigheter. En del av bankens affärsstrategi och en del av deras 

affärsrelationer innebär att respektera och främja mänskliga rättigheter. SEB följer, 

tillsammans med andra internationella åtaganden, FN:s vägledande principer för företag 

och mänskliga rättigheter. I hållbarhetsrapporten förklaras att SEB försöker identifiera 

och bedöma konsekvenser för mänskliga rättigheter som kan vara kopplade till 

verksamheten. Vidare agerar banken genom att förebygga, lindra och åtgärda effekterna. 

En systematisk screening genomförs på företag för att identifiera eventuella brott mot 

mänskliga och arbetstagares rättigheter, samt mot kontroversiella vapen och korruption. 

I sin investeringsprocess har banken, precis som inom miljöaspekterna, ökat sitt fokus på 

ett positivt urval av företag som arbetar för mänskliga rättigheter. Nära 300 SEB-anställda 

genomförde under året en utbildning i branschpolicys som omfattar viktiga delar om 

mänskliga rättigheter. Banken är medlem i den svenska finanskoalitionen mot 

barnsexhandel och de säkerställer bland annat att organisationens datorer inte används i 

barnpornografiskt syfte. 

  

SEB arbetar strukturerat för att motverka finansiell brottslighet och terrorismfinansiering, 

samt med att säkerställa cybersäkerhet. I hållbarhetsrapporten förklarar banken att de 

arbetar på flera nivåer för att förhindra cyberhot. De förklarar vidare att de tidigare arbetat 

reaktivt arbetar de nu proaktivt genom att bygga upp kunskap om potentiella hotbilder. 

SEB fokuserar även på att förebygga, upptäcka och hantera såväl penningtvätt, 
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bedrägerier och finansiering av terrorism. Under året har SEB lanserat fyra obligatoriska 

digitala utbildningar för alla anställda, vilka är uppförandekoden, motverkande av 

penningtvätt, bedrägerier samt cybersäkerhet. SEB:s arbete för att motverka negativ 

påverkan på mänskliga rättigheter och korruption bidrar till FN:s globala mål nummer 

16; fredliga och inkluderande samhällen.     

  

4.6 SEB 2017 
Övergripande utformning av rapporten 2017 

För 2017 integreras SEB:s hållbarhetsrapport i årsredovisningen och beskriver hur de 

arbetar med hållbarhet i enlighet med årsredovisningslagen. Områden som presenteras är; 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, anti-korruption och miljö. 

Bankens arbete med dessa områden presenteras genom deras indirekta och direkta 

påverkan. I årsredovisningen finns hänvisning till att fler beskrivningar av SEB:s 

hållbarhetsarbete finns att läsa i deras hållbarhetsöversikt för 2017. I 

hållbarhetsöversikten presenteras bland annat bankens hållbarhetsstrategi och deras 

ambitioner. Ambitionerna utgår från SEB:s vision om att leverera service i världsklass 

till deras kunder genom ansvarsfulla affärer, miljö samt människor och samhälle. 

Prioriteringarna som görs berör försäljning och rådgivning, cybersäkerhet och 

motverkande av brott, investeringar, finansiering, direkt och indirekt miljöpåverkan, våra 

medarbetare samt samhällsengagemang. Utöver detta redovisas även mål och resultat 

inom respektive område. SEB presenterar även relevanta hållbara utvecklingsmål kopplat 

mot områdena. 

 

Miljö 2017 

SEB arbetar för att minska deras direkta och indirekta påverkan på miljön. Den direkta 

miljöpåverkan hänförs till koldioxidutsläpp, energianvändning och pappersanvändning. I 

hållbarhetsrapporten beskrivs att målet från 2016, om att minska utsläpp och 

elförbrukning med 20 procent till 2020, kvarstår. Den källa till koldioxidutsläpp som 

beskrivs som svårast att åtgärda är affärsresor, där framförallt flygresorna ses som mest 

utmanande. Sedan föregående år har utsläpp i samband med affärsresor ökat med 3 

procent med anledning av att avståndet för flyg- och tågresor har ökat. Bankens initiativ 

för att uppmuntra alternativa mötesformer förklaras som otillräckliga och de kommer 

skärpa sina ansträngningar för att främja alternativ till resorna. SEB:s elförbrukning 

sänktes med 7 procent mellan åren för 2016 och 2017. 91 procent av elförbrukningen 

kommer från förnybara energikällor. Utsläppen från energianvändningen blev ungefär 

detsamma som året innan. Bankens totala pappersförbrukning minskade med 10 procent. 

En anledning är fortsatt digitalisering av årsbesked till kunder, vilken kategori resulterade 

i en minskning om 47 procent jämfört med 2016. 

  

SEB anser att deras största miljöpåverkan är den indirekta som kopplas till kunder och 

relationer med leverantörer samt andra affärspartners. Påverkan sker genom 

kapitalförvaltning, finansiering och kreditgivning. Banken väljer aktivt in företag som 

utmärker sig inom miljöaspekter samtidigt som de väljer bort företag som inte följer deras 

kriterier för hållbarhet. SEB investerar inte i företag som utvinner termiskt kol och för 

dialoger med energibolag för att minska koldioxidutsläppen och istället använda mer 

hållbara bränslealternativ. SEB:s hållbarhetsfonder utesluter företag som utvinner kol, 

gas och olja och de fokuserar på ett positivt urval där de väljer in företag med effektiv 

avfallshantering, låga koldioxidutsläpp och bra vattenanvändning. För att göra lämpliga 

kreditöverväganden engagerar sig banken regelbundet i att förstå sina kunders 

utmaningar och möjligheter kring miljöaspekter som bland annat utsläpp, avfall, 
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biologisk mångfald och resursanvändning. Gröna obligationer är ett exempel på 

finansieringslösningar som SEB arrangerar. Dessa lån tilldelas initiativ som bland annat 

använder sig av vatten- och vindkraft, ren transport, samt hållbart jordbruk. SEB mäter 

koldioxidavtrycket i 92 procent av sina aktiefonder. Relevanta hållbara utvecklingsmål 

från FN är nummer 9; hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 13; Bekämpa 

klimatförändringen.    

  

Sociala förhållanden och personal 2017 

SEB arbetar aktivt för att vara en bra och inkluderande arbetsgivare. Verksamheten ska 

stödjas av långsiktiga relationer med medarbetarna vilka har ett stort engagemang för 

arbetet baserat på organisationens värderingar. Det är medarbetarna som bygger och 

fördjupar kontakt med bankens kunder och är en viktig framgångsfaktor för framtida 

utveckling. SEB erbjuder medarbetarna goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. 

Bland annat har banken ett stort utbud av digitala utbildningar som rör allt från IT till 

hållbarhet och kommunikation. Ett personligt utvecklingssamtal sker varje år mellan 

medarbetare och chef. Medarbetarna har även möjligheten att kommunicera med ledande 

befattningshavare genom interna chattar och stormöten. SEB menar att en hälsosam 

arbetsmiljö är betydelsefullt för att medarbetare ska må bra, prestera och trivas. Det är 

cheferna inom organisationen som ansvarar för en god arbetsmiljö. Stödfunktioner finns 

för både medarbetare och deras chefer gällande allt från stressrelaterade frågor till hög 

arbetsbelastning. SEB:s sjukfrånvaro ligger på 2,9 procent vilket SEB anser är låg i 

jämförelse med den finansiella sektorn och andra branscher. SEB vill öka kunskapen om 

hållbarhet hos de anställda samt öka mångfalden. De strävar efter en inkluderande kultur 

med medarbetare som alla känner sig respekterade och värderade. Banken vill genom sin 

personalstyrka spegla mångfalden i samhället och kundbasen. Oavsett om det gäller kön, 

ålder eller bakgrund strävar SEB efter en inkluderande kultur inom alla delar av 

verksamheten. Under 2017 antogs ett ställningstagande initiativ av SEB:s styrelse och 

koncernledning i syfte att säkerställa riktningen på bankens arbete med mångfald och 

inkludering. Ambitioner, prioriteringar och åtaganden belyses i ställningstagandet. En 

jämn könsfördelning på alla nivåer inom organisationen eftersträvas. Under året var 47 

procent av alla SEB:s chefer kvinnor. 31 procent kvinnor hade en ledande befattning. 

Dialoger mellan anställda, arbetstagarrepresentanter och fackföreningar förs löpande. 

Alla anställda inom SEB omfattas av kollektivavtal eller lokala avtal. SEB styrs av 

globala initiativ och internationella konventioner och principer. De globala mål som 

integreras med SEB:s personalarbete är nummer 8; anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt, 3; hälsa och välbefinnande, samt nummer 5; jämställdhet.            

  

SEB:s fokus för samhällsengagemang ligger bland annat på att främja innovation och 

entreprenörskap samt social inkludering. Genom sitt stöd vill banken bidra till tillväxt 

och jobbmöjligheter i samhället för att driva en hållbar ekonomisk utveckling. Framförallt 

är stödet för ungdomar stort. SEB engagerar sig också i olika partnerskap. Ett exempel är 

partnerskapet med inkludera, en paraplyorganisation för sociala entreprenörer som stöttar 

olika grupper i samhället som riskerar att exkluderas. SEB betalar skatter och avgifter 

enligt lokala regler inom länderna banken verkar i.     

  

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2017 

SEB har en målsättning att inte orsaka, bidra till, eller på något vis vara direkt kopplat till 

negativ påverkan på mänskliga rättigheter. En del av bankens affärsstrategi handlar om 

att respektera och främja människans rättigheter. Deras engagemang påverkar framförallt 

relationen till medarbetarna, leverantörer och kunder och SEB kräver samma 
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engagemang av dessa relationer. Genom att granska områden för bland annat finansiering 

och kreditgivning kan banken upptäcka eventuella brott mot mänskliga rättigheter. Att 

agera på resultaten gör att de kan förebygga, minska och åtgärda problem inom området. 

SEB utesluter företag som har en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna. I 

årsredovisningen för 2017 förklaras att SEB följer globala initiativ och internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter. Banken verkar för att skydda sina kunders 

integritet vilket är ett av FN:s universella mänskliga rättigheter. Vidare verkar de även 

för att motverka all form av diskriminering och trakasserier oavsett om det beror på 

ursprung, kön, religion, ålder, funktionshinder etc.     

  

I sin årsredovisning förklaras att SEB aktivt motverkar all form av korruption, så väl 

interna och externa incidenter. Detta enligt regler, egna policys och internationella 

riktlinjer. Förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism är en 

del av SEB:s målsättning. Bland annat övervakar banken officiella register över 

organisationer och individer som kan kopplas till ekonomisk brottslighet. Affärsrelationer 

övervakas ständigt genom att verifiera exempelvis kunders identiteter. Mutor tolereras 

varken internt eller externt för SEB. Ingen inom organisationen eller i affärsrelationer får 

lämna, utlova, ta emot eller be om en muta. För att förhindra korruption erbjuder banken 

utbildning för anställda. Fyra digitala utbildningar som är obligatoriska för medarbetare 

berör området. SEB utesluter företag och fonder som brister i respekten för riktlinjer om 

anti-korruption. FN:s globala mål nummer 16; fredliga och inkluderande samhällen, 

bidrar SEB till genom sitt arbete för att försöka motverka negativ påverkan på mänskliga 

rättigheter och korruption.     

 

4.7 Swedbank 2016 
Övergripande utformning av rapporten 2016 

För 2016 har Swedbank en integrerad hållbarhetsrapport i årsredovisningen, som 

återfinns i förvaltningsberättelsen. Rapporten är indelad i bankens olika affärsområden 

som presenteras utifrån respektive områdes samband med hållbarhetsarbete. De olika 

områdena som presenteras är Betala, Låna/Finansiera, Spara/Placera samt Upphandla. 

Avslutningsvis följer information inom ett par fokusområden för Swedbank under 2016 

och de presenterar företaget som medarbetare, miljöpåverkan och samhällsengagemang. 

Inom dessa avsnitt beskriver banken sitt arbete för områdena historiskt, aktuellt och inför 

framtiden. Resultatindikatorer för respektive område presenteras i direkt anslutning till 

informationen. 

 

Miljö 2016 

Swedbank ser det som en förutsättning för en välfungerande bank att främja en långsiktigt 

sund ekonomi samt att minska påverkan på miljö som kan uppstå genom kunders och 

deras egen verksamhet. Detta tar banken hänsyn till bland annat genom att göra 

riskbedömningar utifrån en framtagen modell vid kreditgivning till företag samt vid avtal 

med nya leverantörer. Vid upphandling inkluderas även Swedbanks uppförandekod som 

en del av avtalet för att reglera viktiga områden såsom miljö. Vidare jobbar banken med 

att tydliggöra eventuella risker samt gå igenom kundens långsiktiga ekonomiska 

situation, både när det kommer till privatkunder och företag. För att underlätta arbetet 

med denna typ av risker har Swedbank utvecklat ett råd kallat ”Swedbanks Business 

Ethics Council”, som hanterar ärenden kopplat till frågor rörande till exempel miljö. Detta 

råd används i de fall där extra vägledning är nödvändigt. 
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Swedbank presenterar sitt miljöarbete genom att belysa sitt miljöledningssystem som är 

certifierat enligt ISO 14001. Företaget beskriver att de arbetar kontinuerligt med att 

minska både direkt påverkan genom deras egen kontorsverksamhet samt indirekt 

påverkan genom deras investeringar, finansieringar, betalningar och inköp. Swedbank 

framhåller att de verkar aktivt för att minska användningen av jordens icke-förnybara 

resurser samt att främja ett stabilt klimat och energiomställning. I rapporten redovisar 

Swedbank sitt ekologiska avtryck. Det beskrivs att banken har halverat sina 

växthusgasutsläpp sedan 2010, och vill uppnå 60 % minskning av växthusgasutsläppen 

(baserat på utsläppsmängd under 2010) fram tills 2018. Banken strävar även efter att öka 

andelen förnybar energi. För att ytterligare gynna arbetet med minskad energiförbrukning 

planerar Swedbank att genomföra en energikartläggning under 2017. Vidare skriver 

företaget att det under året beslutades att utesluta bolag som producerar kol motsvarande 

minst 30 procent av omsättningen. 

  

I Swedbanks produkterbjudanden återfinns en typ av fonder kallade hållbarhetsfonder. 

Ett antal av dem förvaltas med särskilda kriterier inom bland annat miljö. Dessa fonder 

utesluter även bolag som producerar fossila bränslen; kol, olja och gas. Ytterligare 

erbjudanden som Swedbank tillhandahåller är aktieobligationsindex där vissa väljs 

speciellt eftersom de utesluter kol- och oljeproduktion. 

  

Under år 2016 redovisar Swedbank en ökning av utsläpp från affärsresor. Banken 

beskriver att detta främst beror på ett ökat antal flygresor. För att jobba mot att minska 

detta ser banken möjligheter i att titta på alternativa färdmedel som till exempel tågresor. 

Swedbank lyfter även möjligheten till digitala mötesplattformar för både affärsmöten och 

kundmöten. Swedbank ser en potentiell reducering i antal kontor som därmed medför 

mindre utsläpp. 

  

Sociala förhållanden och personal 2016 

Swedbanks Business Ethics Council hanterar även frågor gällande socialt ansvarstagande 

och affärsetik och finns till vid behov. Inom detta område framhåller Swedbank sina 

inflytelsemöjligheter, återigen genom sitt aktiva ägarskap och arbetet med den indirekta 

påverkan genom andra bolag. Vidare inkluderas även särskilda kriterier för arbetsvillkor 

i Swedbanks hållbarhetsfonder. I de aktieindexobligationer som nämnts tidigare, omfattas 

vissa av dem av etikkrav såsom att inte inkludera företag som kan associeras med dåliga 

arbetsförhållanden. 

  

Swedbank framhåller företagets omfattande arbete med kompetensutveckling och menar 

på att medarbetare som får utvecklas, får kunskap och erfarenhet från flera olika delar av 

banken upplever mer motivation och får en ökad förståelse för verksamheten. Genom att 

formulera individuella utvecklingsplaner och främja en intern rörlighet ser Swedbank den 

största potentialen för medarbetarnas utveckling på arbetsplatsen. Banken beskriver även 

att en uppmuntran till att lära sig av varandra finns i verksamheten, samt att ett antal 

utbildningar erbjuds som ett extra komplement. I hållbarhetsrapporten beskriver 

Swedbank sitt engagemang rörande jämställdhet och mångfald i företaget. Dessa ses som 

viktiga frågor och under året har fokus funnits på tre områden; jämställda löner, jämställd 

fördelning i högsta chefsskiktet samt ökad mångfald i stort. För att jobba med jämställdhet 

inom lönesättningen utförs årliga lönekartläggningar. För år 2016 skriver Swedbank att 

de flesta skillnader beror på att kvinnor och män har olika jobb, där kvinnor har oftast 

jobb med lägre lönenivå. Vid uppkomst av omotiverade löneskillnader sker anses den 

vara osaklig och åtgärdas. Vidare arbetar banken aktivt med att få en jämställd 
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könsfördelning i högsta chefsskiktet. Även här nyttjas kartläggningar i kombination med 

insatser för att få bättre förståelse och förbättra styrningen inom området. Swedbank 

beskriver sig själva som en inkluderande bank och anser att det är viktigt med mångfald. 

Antalet medarbetare i Sverige med utländsk bakgrund har ökat från 12 procent till 15 

procent. Ytterligare verktyg som används för att vidareutveckla jämställdhet och 

mångfald är utbildningar inom genus, jämställdhet och mångfald till chefspositioner och 

stabsfunktioner.  

  

Samhällsengagemang är en central aspekt för Swedbank. Banken har kontinuerligt jobbat 

med folkbildning under hela sin existens bland annat genom sin tidning Lyckoslanten 

som ges ut till ungdomar i årskurs 4-6. Banken förklarar att de genom detta vill höja 

kunskapen inom ekonomi och sparande och stärka samarbetet mellan skola och samhälle. 

Som en förlängning av folkbildningsarbetet anordnar Swedbank även föreläsningar i 

ekonomi för gymnasieelever. Vidare belyser Swedbank sin strävan efter att vara en 

inkluderande bank och därför jobbar banken aktivt med att ge unga en chans till jobb 

genom praktikplatser. På liknande sätt har företaget tagit fram initiativ som riktar sig mot 

arbetslösa utlandsfödda akademiker, där praktikplatser utgör en del av det arbetet. I 

rapporten beskriver Swedbank att det arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och 

innovation som en del av deras samhällsengagemang genom att erbjuda entreprenörer att 

ansöka om anslag för deras affärsidéer. 

 

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2016 

Även dessa områden omfattas av Swedbanks Business Ethics council och i deras 

hantering inkluderas ärenden som berör mänskliga rättigheter och korruption. Detta 

tillsammans med det aktiva ägarskapet belyser Swedbank sina möjligheter att påverka 

bolag i sin utveckling gällande frågor relaterat till mänskliga rättigheter och korruption. 

Även det produktutbud som presenterats ovan i form av hållbarhetsfonder och 

aktieindexobligationer förvaltas med särskilda kriterier inom mänskliga rättigheter, och 

företag väljs bort om association till bristande respekt mot mänskliga rättigheter finns. 

 

Banken beskriver att de har en ständigt pågående strävan efter att förbättra deras system 

och processer i arbetet att motverka risker för penningtvätt, terrorismfinansiering och 

korruption. 

Swedbanks ”känn din kund” - process är ett systemstöd som möjliggör övervakning av 

transaktioner och avstämningar av kunddatabaser mot sanktionslistor, därigenom 

minimeras dessa risker i verksamheten. Den uppförandekod som Swedbank formulerat 

och som både gäller företaget internt och externa kontakter inkluderar även frågor rörande 

mänskliga rättigheter. 

 

4.8 Swedbank 2017 
Övergripande utformning av rapporten 2017 

Swedbank har för år 2017 valt att integrera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen. 

Denna återfinns under förvaltningsberättelsen. Inledningsvis beskriver Swedbank tydligt 

sitt engagemang i hållbarhetsfrågor och introducerar rapporten genom att förklara 

företagets viktigaste fokusområden för året samt bankens arbete med de Globala målen. 

Swedbanks styrning utgör efterföljande del och belyser bankens utformning av 

styrningen inom företaget och relevansen i detta i förhållande till hållbarhetsarbetet. 

Vidare lyfts bankens fyra affärsområden upp och alla presenteras i förhållande till 

hållbarhetsaspekter, dessa affärsområden är Betala, Spara/Placera, Låna/Finansiera samt 

upphandla. Avslutningsvis presenteras ett antal fokusområden för hela verksamheten och 
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dessa är miljöpåverkan, medarbetare, IT-säkerhet och motverkande av brott, 

antikorruption, skatt, mänskliga rättigheter samt samhällsengagemang. 

Resultatindikatorer som tillhör varje enskilt område presenteras i direkt anslutning till 

respektive område. 

 

Miljö 2017 

Under 2017 gjordes en nulägesanalys av Swedbank för att kartlägga företagets bidrag till 

de Globala målen. I processen framkom det att banken bidrar på varierande sätt till 

samtliga mål och av dessa kunde fem fokusområden identifieras. Två av de fem områdena 

kategoriseras under miljö, dessa har Swedbank benämnt som ”Hållbar konsumtion och 

produktion” och ”Fossilfritt samhälle”. Inom dessa områden ryms mål 7, 9, 11, 12 och 13 

(Se figur 1, s. 5) som tillsammans inkluderar arbete med hållbara produkter och tjänster, 

förnybara energikällor, hållbara transporter m.m. 

 

Swedbank skriver vidare i rapporten att de genom en effektivisering av företagets 

energianvändning, en optimering av deras affärsresor och en framställning av höga 

hållbarhetskrav på leverantörer samt finansiering och investering i bolag som arbetar mot 

samma mål, kan de bidra till att motverka klimatförändringar och dess risker. Genom 

miljöriskanalyser avseende miljö vid upphandling, kreditgivning och investeringar kan 

företaget minimera påverkan på miljön. Banken för även dialoger med bolag för att 

förebygga och minska allvarliga konsekvenser för miljön där möjlighet finns. Vidare har 

banken formulerat en uppförandekod som är ett bindande avtal och som ska signeras av 

samtliga leverantörer. Koden reglerar viktiga områden inom ramen för miljö.  Swedbanks 

hela miljöarbete styrs genom ett miljöledningssystem. I rapporten delar Swedbank upp 

sin miljöpåverkan i två kategorier; direkt och indirekt miljöpåverkan. Den direkta 

påverkan presenterar företaget som den påverkan som kommer av den interna 

verksamheten såsom elförbrukning, uppvärmning av kontorslokaler och affärsresor. 

Swedbank har som mål att minska sina växthusgasutsläpp hänförligt till den interna 

verksamheten med 60 % med utgångspunkt från år 2010. En åtgärd som företaget lyfter 

som en möjlighet är att utveckla företagets digitala plattformar för att skapa nya 

mötesforum. Enligt Swedbank bör detta minska antalet resor, både internt och för externa 

kunder. Swedbank har en noggrann uppföljning av företagets miljöprestanda och genom 

sin miljöpolicy behandlas de mest betydande områdena för miljöpåverkan och hjälper till 

att fokusera på åtgärder där banken kan göra störst skillnad för miljön. Den indirekta 

påverkan lyfter banken fram som de investeringar, finansieringar och kreditgivningar som 

banken utför. Till exempel exkluderas företag som producerar kol till mer än 30 % av 

omsättningen, bolag som allvarligt kränkt internationella normer och konventioner till 

skydd för miljö utan förändringsvilja samt produktion av fossila bränslen kol, olja gas 

samt uran. I det miljöfrämjande arbetet lyfts aktiv investering upp vilket innebär 

investeringar i bolag som arbetar målinriktat med miljö och klimat. 

  

Under året har Swedbank utfärdat sin första gröna obligation som ett steg i arbetet för att 

främja miljön. Det kapital som investeras i gröna obligationer kommer användas för att 

finansiera hållbara investeringar i fastigheter och förnybara energikällor som minskar 

koldioxidanvändningen i samhället. 

  

Sociala förhållanden och personal 2017 

Av de fokusområden som Swedbank presenterat i rapporten gällande de Globala målen 

är två av dessa områden relaterat till sociala förhållanden och personal; ”Hållbara 

medarbetare” och ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. Inom dessa två 
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innefattas mål 3, 5, 8 (Se figur 1) och 10 som inkluderar arbete inom frågor såsom 

nolltolerans mot diskriminering, jämställd arbetsplats, främjande av entreprenörskap och 

arbete mot ett hållbart samhälle. 

 

Swedbank beskriver sig själva som ett kunskapsbaserat företag. Företaget framhåller sitt 

arbete med att motivera och behålla medarbetare. Banken beskriver sin övertygelse om 

att utveckling och erhållen kunskap och erfarenhet från olika delar av banken skapar 

motivation hos medarbetarna. I syfte att arbeta aktivt med detta och ta tillvara på den 

interna potential som finns ser Swedbank relevansen i kompetensöverföring inom 

verksamheten och ser positiv på intern rörlighet. Vidare lägger Swedbank stor vikt vid 

kompetensutveckling och erbjuder därför till exempel interna utbildningar, individuella 

utvecklingsplan. I rapporten belyser Swedbank vikten av ökad jämställdhet och mångfald 

inom företaget och framhåller sig själva som en inkluderande bank. För att uppnå högre 

jämställdhet och mångfald genomförs årligen insatser och kartläggningar för att främja 

dessa områden. Vidare arbetar banken aktivt med löneskillnader, de beskriver att de flesta 

skillnader beror på att kvinnor och män har olika positioner inom banken. I de fall där en 

löneskillnad existerar på osaklig grund åtgärdas detta. Swedbank arbetar kontinuerligt 

med att uppnå en jämställd könsfördelning på alla nivåer i banken och under året har 

fokus legat på efterträdare till högsta chefsskiktet. Swedbank redovisar att andelen 

medarbetare som omfattas av oberoende fackförbund eller kollektivavtal uppgår till 100 

procent i Sverige. Det lyfts även fram att företaget arbetar löpande kring ohälsa, detta 

genom målsättningar och uppföljning av sjuktalen. Banken arbetar proaktivt med att 

identifiera och bemöta tidiga signaler för ohälsa. 

  

I Swedbanks samhällsengagemang framgår samarbete med skolan och utbildning av unga 

som en väsentlig del. Banken utför skolbesök med föreläsningar inom privatekonomi för 

att nå fram i ett tidigt skede i livet. Utöver detta erbjuder Swedbank praktikplatser till 

unga, samt till utrikesfödda akademiker för att främja ett inkluderande samhälle. 

Swedbank ser entreprenörskap och innovation som centrala förutsättningar för tillväxt i 

samhället. Banken exemplifierar detta i rapporten genom att presentera sitt samarbete 

med Ung företagsamhet och sitt utbud av olika typer av fonder för att främja 

entreprenörskap och innovation. 

  

Mänskliga rättigheter och antikorruption 2017 

Det sista fokusområdet relaterat till Swedbanks arbete kring de Globala målen går att 

sammankoppla med mänskliga rättigheter och benämns ”God utbildning för alla”. Detta 

är direkt hänförligt till mål 4 som beskriver just detta. 

 

I Swedbanks hållbarhetsrapport för 2017 tar banken ett tydligt ställningstagande i frågan 

om mänskliga rättigheter. Företaget beskriver att de följer FN:s vägledande principer för 

mänskliga rättigheter samt FN:s Global Compact. De framhäver vikten av att företag är 

medvetna om och arbetar med de mänskliga rättigheterna. Vidare belyser Swedbank både 

sin lokala och globala påverkan på mänskliga rättigheter genom kreditgivning, 

investeringar, betalningar samt genom leverantörskedjor. Under året har Swedbank 

antagit en koncernövergripande policy för mänskliga rättigheter, främst för att skapa en 

bättre förståelse för ämnet. Även uppförandekoden inkluderar regleringar gällande 

respekt för mänskliga rättigheter. Utifrån dessa principer bedöms risker för mänskliga 

rättigheter i alla processer och affärsbeslut. Det förs löpande dialoger med bolag angående 

dessa risker där Swedbank har en möjlighet att påverka. Riskanalyser utförs vid 

potentiella kreditgivningar och genomgående hos bankens leverantörskedja. Årligen 
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genomför Swedbank leverantörsbesök och har löpande dialoger för att se att fastställda 

krav följs. Swedbank lyfter särskilt fram barn som en utsatt grupp och har en tydligt 

utvecklad ståndpunkt gällande barns rättigheter. 

 

Banken har tagit avstånd från och investerar inte i bolag som tillverkar, moderniserar, 

säljer eller köper illegala vapen samt ett förbud mot investeringar i kärnvapen. Swedbank 

finansierar inte i eller underlättar inte export av försvarsmaterial eller tjänster till något 

land som är föremål för EU:s eller FN:s sanktioner. 

 

Swedbank beskriver ett gediget arbete med IT-säkerhet och säkerhet för sina kunder. 

Banken jobbar kontinuerligt med att skydda information från bedrägerier samt med 

övervakning för att upptäcka eventuella hot, bedrägerier och intrång. Under året har 

Swedbank reviderat deras informationssäkerhetsstrategi för att bättre värja sig mot de 

ständigt växande hoten från omvärlden. Swedbank lyfter sin målsättning om att alltid 

ligga steget före konkurrenter i att möta hot. För säkerhetsarbetet har banken byggt upp 

ett internt regelverk, processer och supportfunktioner för att se till att företaget följer 

gällande lagar och regler på området. De jobbar även med sina ”Känn-din-kund” och har 

en skyldighet att veta allt kring de transaktioner som genomförs via banken. Som bank är 

de skyldiga att utan dröjsmål anmäla vid misstanke om penningtvätt, terrorfinansiering. 

 

Swedbank bedriver ett tydligt antikorruptionsarbete och en koncernövergripande 

antikorruptionspolicy och en policy för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering 

har därför tagits fram under året. Policyn i kombination med uppförandekoden behandlar 

dessa områden både internt och externt. Även här utför banken riskanalyser i förhållande 

till frågor gällande antikorruption. 

 

5 Jämförande analys 
Detta avsnitt har lagts till som en övergång mellan studiens empiri och analys. Här 

kommer en jämförelse gällande förändringar och likheter att göras mellan 2016 och 2017 

kopplat till varje enskild bank. Det har gjorts för att sammanfatta de framträdande 

förändringarna och likheterna åren emellan. I Appendix 2 och 3 går det att se exempel 

på hur förändringarna senare förtydligats inför analysavsnittet. 

 

5.1 Handelsbanken - Jämförande analys 2016 och 2017 
Övergripande utformning av rapporten 

Handelsbanken har upprättat en separat hållbarhetsrapport för båda åren. Banken arbetar 

efter liknande idé och arbetssätt samt med samma hållbarhetsfrågor. Rapporten är 

utformad på liknande sätt för båda åren med endast några få förändringar. 2017 har 

banken valt att presentera sin fakta under hållbarhetsstyrning kopplat till sina sex 

väsentliga hållbarhetsfrågor istället för temana om bland annat medarbetare, affärsetik 

och miljö, 2016. För 2016 presenteras viss nyckeltalsinformation, om till exempel utsläpp 

och förbrukning samt andel kvinnliga chefer inom organisationen, i den löpande texten, 

precis som för 2017. Ett tillägg som går att identifiera för 2017 är en separat sida för 

hållbarhetsrelaterade nyckeltal som görs i jämförelse med föregående åren, vilka inte 

presenteras 2016. Gemensamt för Handelsbankens hållbarhetsrapporter är att de 

presenterar sex stycken av FN:s globala hållbarhetsmål kopplat till deras 

hållbarhetsarbete. Något som utvecklats till 2017 är att banken förklarar hur de bidrar till 

dessa mål i anslutning till sina hållbarhetsfrågor. 
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Handelsbankens beskrivna hållbarhetsarbete vad gäller såväl miljömässiga och sociala 

förhållanden som mänskliga rättigheter och korruption grundar sig i internationella 

normer och principer. Detta är gemensamt för både 2016 och 2017. Något som också 

presenteras i båda rapporterna är bankens avståndstagande till kunders och leverantörers 

negativa påverkan på alla områden. Ett exempel är att de inte finansierar affärer som rör 

ny brytning av kol eller investeringar i nya kolkraftverk. 

  

Miljö 

Bankens arbete för att minska den direkta miljöpåverkan kopplas under båda åren till 

energiförbrukning, tjänsteresor, transporter och resursanvändning. De arbetar på samma 

sätt för att minska sina koldioxidutsläpp och förbrukning av resurser och energi. 

Relevanta siffror kopplat till detta arbete återfinns också i respektive årens rapport. År 

2016 beskrivs att en energikartläggning har gjorts för att finna potentiella åtgärder som 

gör att energiförbrukningen ska minska. 2017 berättar Handelsbanken att de satt upp 

checklistor med konkreta åtgärder som minimerar miljöpåverkan, där ett exempel är 

investering i energieffektiv belysning. 

  

Bankens indirekta miljöpåverkan hänvisas 2016 främst till kreditgivning, 

kapitalförvaltning och leverantörsavtal, och 2017 lyfts det framförallt upp genom 

investeringar och kreditgivning. Under 2017 förklaras att bankens rutiner, gällande 

riskbedömning i samband med kreditgivning för företag, uppdaterats. Högre krav på ett 

mer transparent synsätt på hållbarhetsfrågor ställs, vilket inte efterfrågas föregående år. 

Riktlinjer för affärsrelationer med företag verksamma inom energiproduktion baserat på 

fossila bränslen eller företag som återvinner dessa infördes 2016 och arbetades vidare 

med 2017. Handelsbanken har utvecklat information mellan årens hållbarhetsrapporter 

gällande riktlinjer avseende affärsrelationer inom skogs- och lantbruk. Policyn existerar 

2016 men 2017 förklaras förväntningar kring hur kunderna ska minska den negativa 

miljöpåverkan. De tre plan som Handelsbanken arbetar på i sin kapitalförvaltning 2016 

är påverkan, exkludering och transparens, som kan liknas med de tre utgångspunkter i 

investeringsprocessen som lyfts upp 2017: välja in, välja bort och påverkan, som rör vilka 

affärsrelationer banken ingår i. En uppförandekod för större leverantörer upprättades 

2016 och fortsatte implementeras 2017. 

  

Sociala förhållanden och personal 

Hållbarhetsinformation om sociala förhållanden och personal är till största del oförändrad 

mellan åren. Den gemensamma informationen återfinns bland annat genom samma 

decentraliserade arbetssätt, kompetensutvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor. En 

förändring inom området som går att identifiera är gällande bankens arbetsmiljöarbete. 

2016 förklaras det övergripande genom ansvarsfördelningar, planläggning och 

integrering i verksamhetsplaner. För 2017 förklaras att bankens arbetsmiljöarbete utgår 

från ett antal friskfaktorer för att nå uppsatta mål. Arbetet utförs på samma sätt som 2016 

men med en tydligare grund i friskfaktorer. Vidare berör båda rapporterna 

personalomsättning, sjukfrånvaro och bankens grundläggande värderingar är desamma. 

Siffror om könsfördelning bland medarbetare och chefer presenteras i båda rapporterna 

och samarbetet med fackliga organisationer presenteras oförändrat. I vilken utsträckning 

Handelsbanken bidrar till samhället och den ekonomiska utvecklingen förklaras lika för 

båda åren. 
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Mänskliga rättigheter och antikorruption 

Den presenterade informationen om mänskliga rättigheter har utvecklats mellan åren. För 

2016 beskrivs arbetet inom området generellt genom bland annat information om att de 

arbetar för att förhindra eller begränsa negativ påverkan på mänskliga rättigheter och 

åtgärder kopplat till detta. Vidare också att deras uppförandekod innefattar mänskliga 

rättigheter och att de utformade en utbildning i etik och hållbarhet. För 2017 utvecklar 

Handelsbanken ovannämnda arbete för mänskliga rättigheter. Bland annat förklaras att 

de under året arbetet för att kunna identifiera de mest väsentliga riskerna för negativ 

påverkan på människors rättigheter. Föregående års utformning av en utbildning i etik 

och hållbarhet genomfördes under 2017 av alla medarbetare. 

  

Handlingar som rör muta eller korruption förklaras som oacceptabelt inom eller i 

anslutning till verksamheten båda åren. Samma gäller information om att alla inom 

organisationen aktivt ska arbeta för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism 

eller annan ekonomisk brottslighet. Under 2017 inrättades en nyorganisering för att 

ytterligare fokusera arbetet med att motverka den finansiella brottsligheten. Arbetet för 

IT-säkerhet är något som ständigt arbetas med. För båda åren förklaras riktlinjer om att 

banken inte ska ingå affärsrelationer med leverantörer eller kunder som tillverkar eller 

handlar med förbjudna vapen enligt internationella konventioner.  

 

5.2 Nordea - Jämförande analys 2016 och 2017 
Övergripande utformning av rapporten 

Nordea har framställt en separat hållbarhetsrapport för båda åren med en likartad 

uppbyggnad i utformningen av rapporten för 2016 och 2017. En utveckling som har skett 

för 2017 är genom tillkommande fokusområden i form av att riskaspekten har inkluderats 

i samband med lagar och regler, samt en exkludering av området samhälle som ett eget 

område. De övriga områdena intressentdialoger samt människor avseende både internt 

och externt är gemensamma för båda hållbarhetsrapporterna. Även affärsområdena är 

återkommande och presenteras som Personal banking, Commercial & Business banking, 

Wholesale banking och Wealth management, med en skillnad i att dessa presenteras först 

för 2017 till skillnad från 2016. 

 

Gemensamt för rapporterna är riskbedömningar av leverantörer och kunder inom 

samtliga områden. Även information om det aktiva ägandet och dialoger om områdena 

med samma parter är återkommande. En nyhet för 2017 är en omfattande beskrivning av 

de 17 Globala målen. För 2016 presenterades endast de fyra mål inom bankens fokus 

medan 2017 ger utrymme för samtliga, med nya mål i fokus. Ytterligare en utveckling 

för det senare året är Nordeas arbete med uteslutning av företag som påverkar den hållbara 

utvecklingen negativt för 2017. I detta inkluderas de som brukar kol, som kränker 

mänskliga rättigheter och liknande. Detta till skillnad från 2016 där arbetet mer handlade 

om riskbedömningar och dialoger. Ytterligare en utveckling kan ses i de policys som 

införs för det senare året, gällande samtliga områden. 

 

Miljö 

Information gällande området miljö innehåller både likheter och förändringar. För båda 

rapporterna lyfter Nordea fram vikten av att se till sina kunder och leverantörer för ett 

miljöfrämjande arbete genom riskbedömningar och dialoger. En utveckling som kan ses 

för 2017 är Nordeas förståelse för den direkta påverkan på miljön verksamheten har. Inom 

direkt påverkan så finns resultatindikatorer gällande koldioxidutsläpp återgivet i båda 

rapporterna, men en tydligare förklaring återfinns i text för 2017. Ytterligare en 
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förändring inom direkt påverkan är användandet av förnybara energikällor. I de fall det 

inte går, beskrivs en klimatkompensation i rapporten för 2017. Inom samma ämne och 

gemensamt för åren är Nordeas jobb med utvecklingen av digitaliseringen som ett steg i 

att minska verksamhetens miljöpåverkan, detta i form av bland annat minskade 

affärsresor. Nordea visar på en ytterligare förändring i sin verksamhet för 2017 genom att 

introducera gröna lån i deras produktutbud, som under 2016 endast innefattade gröna 

obligationer. 

 

Sociala förhållanden och personal 

Informationen angående Nordeas arbete med sociala förhållanden och personal är till stor 

del oförändrad mellan åren. Inom de gemensamma dragen återfinns bland annat Nordeas 

engagemang i samhället som en viktig del i deras företagsstrategi. Företaget lyfter 

intressentdialoger som en viktig del för att vidareutveckla verksamheten för år 2016, 

vilket är återkommande för år 2017. Även ett stödjande arbete gentemot entreprenörskap 

är gemensamt, dock med en förändring och utveckling för 2017 i den särskilda 

inriktningen mot start-ups med innovativa, hållbarhetsfrämjande idéer. Nordea visar 

också på ett samhällsbidrag genom tillhandhahållande av utbildning av unga, detta 

redovisas på ett liknande sätt i båda hållbarhetsrapporten. De erbjuder även 

praktikmöjligheter till samma målgrupp vilket presenteras för respektive år. 

 

För den interna verksamheten beskrivs arbetet på ett i stort sett oförändrat sätt både år 

2016 och 2017. Nordeas inriktning mot diversifiering och inkludering på arbetsplatsen 

beskrivs med liknande upplysningar. Detta gäller mångfald och jämställdhet bland de 

anställda. Även arbetet med att stänga lönegap och ett gediget jämställdhetsarbete, 

särskilt inom ledningen, beskrivs likartat. En förändring som syns 2017 inom det interna 

arbetet är fokuset på mål nummer tre: God hälsa och välmående. 

 

Mänskliga rättigheter och antikorruption 

Vid en jämförelse av båda rapporterna framkommer små skillnader i området. Nordea 

framhåller sin ställning inom frågor rörande mänskliga rättigheter på ett i stort sett 

oförändrat sätt för båda åren genom sitt förebyggande arbete för brott inom området. En 

utveckling kan dock ses för 2017 med ett fördjupat arbete kring riskbedömningar av 

kunder och leverantörer, där hela kedjan granskas. Vidare beskriver Nordea sitt arbete 

inom antikorruption genom policys för båda åren och de har både ett internt och externt 

riskmedevetet arbete kring området, bland annat genom en årlig uppdatering av nämnda 

policys. 

 

5.3 SEB - Jämförande analys 2016 och 2017 
Övergripande utformning av rapporten 

För 2016 har SEB publicerat en separat hållbarhetsrapport och 2017 integrerar dem sin 

rapport i årsredovisningen. Som ett tillägg till den integrerade rapporten har de publicerat 

en separat hållbarhetsöversikt, vilka hänvisningar görs till i hållbarhetsrapporten. Banken 

fokuserar på samma tre huvudområden och åtta prioriteringsområden. En förändring som 

skett är att 2017 års integrerade hållbarhetsrapport presenterar information kopplat till 

rubrikerna mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, antikorruption och 

miljö, vilka inte användes 2016. SEB presenterar resultat och mål med samma 

utformning, samt arbetar de efter samma globala mål och i lika utsträckning båda åren. 
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Miljö 

Information rörande den direkta och indirekta miljöpåverkan är liknande för både 2016 

och 2017. Bankens indirekta påverkan kopplas mot utsläpp, energianvändning och 

resursförbrukning. De har också samma mål gällande utsläppen och de ser flygresorna 

som den största boven. 2017 utvecklar de information om att deras initiativ är otillräckliga 

för att uppmuntra alternativa mötesformer och kommer skärpas. För den indirekta 

miljöpåverkan arbetar banken för att öka sin positiva påverkan och minska den negativa 

genom att välja in företag som verkar för miljön och väljer bort företag som inte uppnår 

deras kriterier för hållbarhet. 2017 blir SEB något mer förklarande i sin information om 

deras indirekta miljöpåverkan. Båda åren nämns gröna lån som ett exempel på 

finansieringslösning för att minska bankens effekter på miljön. 2017 presenterar banken 

att de mäter koldioxidavtrycket i sina aktiefonder, vilket var ett mål sedan 2016. 

  

Sociala förhållanden och personal 

SEB förklarar båda åren sin roll som arbetsgivare och att de värderar kunderna först. 

Utvecklingsmöjligheter framkommer också precis som deras dialoger med medarbetarna. 

Under 2016 infördes ett hälsoindex, vilken skulle ses som ett nyckelverktyg för att 

identifiera utmaningar och behov inom området, som inte nämns 2017. Bankens 

stödfunktioner presenteras liknande precis som deras sjukfrånvaro. Ett arbete för att öka 

kunskap om mångfald skrivs om i båda rapporterna och alla medarbetare, oavsett kön, 

etnicitet, ålder, sexuell läggning eller religion ska ha likvärdiga individuella möjligheter. 

2017 togs ett ställningstagande initiativ för att säkerställa riktning på arbete med mångfald 

och inkludering. Jämna könsfördelningar eftersträvas båda åren och alla medarbetare 

omfattas av kollektivavtal eller lokala avtal. Bankens fokus för samhällsengagemang 

presenteras oförändrat genom främjandet av entreprenörskap, främjandet av innovation 

och social inkludering. SEB engagerar sig även i olika partnerskap både 2016 och 2017. 

  

Mänskliga rättigheter och antikorruption   

För både 2016 och 2017 tar SEB ett ställningstagande som innebär att inte vara involverad 

till negativ påverkan i frågor rörande mänskliga rättigheter, varken direkt eller indirekt 

genom affärer. Arbetet för att identifiera och bedöma konsekvenser för mänskliga 

rättigheter kopplade till verksamheten görs båda åren. 2016 genomförde SEB-anställda 

en utbildning i branschpolicys som omfattar mänskliga rättigheter. 2017 presenteras 

information om att banken arbetar för att skydda sina kunders integritet. De förklarar 

också att de verkar för att motverka all form av diskriminering och trakasserier i den 

senaste rapporten. Båda åren följer de globala initiativ och internationella konventioner 

om mänskliga rättigheter. 

  

SEB lyfter sitt arbete för att motverka finansiell brottslighet och terrorismfinansiering, så 

väl interna och externa incidenter, båda åren. Ett tydligare fokus på korruptionsfrågor 

presenteras 2017 där de gått från att 2016 presentera cybersäkerhet generellt till att 2017 

skriva om området korruption. 2016 gick de från ett reaktivt arbete till att arbeta proaktivt 

med att bygga upp kunskap om potentiella hotbilder. Båda åren arbetar SEB för att 

förebygga penningtvätt, bedrägerier och finansiering av terrorism. 2016 lanserade banken 

obligatoriska utbildningar inom området, vilka också nämns 2017. I den senaste rapporten 

förklarar SEB att de utesluter företag och fonder som brister i respekten för riktlinjer om 

antikorruption. 

 

 



 

50 
 

5.4 Swedbank - Jämförande analys 2016 och 2017 
Övergripande utformning av rapporten 

Rapporten är integrerad i årsredovisningen för både år 2016 och 2017. I utformningen av 

rapporten har Swedbank valt att behålla en liknande disposition för båda åren och byggs 

upp av bankens fokusområden och dess arbete inom företagets fyra olika affärsområden. 

En förändring för år 2017 är en komplettering av dessa med fyra nya fokusområden: skatt, 

IT-säkerhet och motverkande av brott, antikorruption samt mänskliga rättigheter. Vidare 

återfinns en förändring i rapportens inledande del där de Globala målen introduceras som 

en stor del i bankens hållbarhetsarbete. 

 

Generellt går likartad information att finna i båda rapporternas innehåll. Ett 

återkommande ämne för båda rapporterna är riskhantering och granskning av både 

leverantörer och kunder, detta inom samtliga områden. Banken tar tydligt avstånd från 

kunder och leverantörer med negativ påverkan inom samtliga områden där vissa parter 

helt exkluderas på grund av detta. Även det aktiva ägandet och dialoger kring alla fem 

områden med dessa parter redovisas för båda åren. Övergripande förändringar som går 

att se är bankens omfattande arbete med utformning av policys 2017 för alla fem 

områden. Swedbank utvecklar sitt arbete med hållbara produkter för 2017. 

 

Miljö 

Gemensamt beskrivet för båda åren är Swedbanks medvetenhet för deras direkta och 

indirekta påverkan på miljön. Den direkta påverkan beskrivs som bankens egen 

verksamhets inverkan genom exempelvis energiförbrukning och affärsresor. Här 

framkommer en årsgemensam målsättning med att optimera dessa genom bland annat ett 

ökat användande av förnybara energikällor och alternativa transportmedel. För båda åren 

presenteras även företagets ekologiska avtryck tydligt med samma målsättning. Den 

indirekta påverkan framhålls som miljöpåverkan genom investeringar, finansieringar, 

betalningar och inköp som banken genomför. I dessa fall beskrivs ett riskförebyggande 

arbete med en obligatorisk uppförandekod, riskanalyser och granskningar samt dialoger 

med aktuella parter för att främja deras miljöarbete. I vissa fall förekommer en 

exkludering av kunder eller leverantörer på grund av en negativ påverkan på miljön, till 

exempel utesluts bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av 

omsättningen. En skillnad mellan åren är en strängare syn på negativ påverkan för 2017. 

Swedbank visar på ett tydligare ramverk gällande uteslutna företag, där de beskriver ett 

uteslutande av bolag som allvarligt kränkt internationella normer och konventioner till 

skydd för miljö utan förändringsvilja samt produktion av fossila bränslen kol, olja gas 

samt uran. En ny produkt lanseras under 2017 kallade gröna obligationer. 

 

Sociala förhållanden och personal 

I hållbarhetsrapporterna presenteras Swedbanks arbete gällande sociala förhållanden och 

personal främst som bankens arbete med sina medarbetare. Swedbanks beskrivning av 

sig själva som ett inkluderande företag inriktat på kunskap och kompetensutveckling med 

en positiv syn på intern rörlighet återfinns i båda hållbarhetsrapporterna. Individuella 

utvecklingsplaner och interna utbildningar presenteras för 2016, precis som för 2017. 

Angående Swedbanks medarbetare beskrivs ett arbete inriktat på jämställdhet, särskilt i 

ledningen, och mångfald på ett liknande sätt och båda områdena innehåller samma typ av 

målsättning för förbättring år 2016 och år 2017. Löneskillnader är också ett 

årsöverskridande fokus där årliga kartläggningar görs för att främja arbetet. En mindre 

skillnad som går att se i presenterad information är att 2017 visar banken på att 100 % av 

de svenska medarbetarna omfattas av kollektivavtal och är fackligt anslutna. Vidare 
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framkommer likheter för båda åren i företagets samhällsengagemang med ett stöttearbete 

riktat till ungdomar och utlandsfödda akademiker i form av utbildning och praktikplatser, 

samt till entreprenörer i form av finansiella medel. 

 

Mänskliga rättigheter och antikorruption 

Swedbanks inställning till dessa områden återspeglas i båda rapporterna. I båda 

rapporterna framkommer Swedbanks arbete med riskanalyser av leverantörer och kunder 

samt sitt aktiva ägarskap med möjlighet att påverka bolag i deras arbete kring dessa 

frågor. En stor förändring som skett till år 2017 är mer detaljerade beskrivningar inom 

bankens arbete med mänskliga rättigheter och antikorruption. För 2017 framgår en mer 

utvecklad presentation av arbetet kring dessa områden och banken beskriver en 

medvetenhet av både en lokal och global påverkan. Ett gediget arbete med 

leverantörsdialoger och leverantörsbesök har gjorts, detta för att säkerställa att fastställda 

krav efterföljs. Banken lyfter särskilt upp barn som en extra utsatt grupp. Ett gemensamt 

drag som får samma utförliga beskrivning för båda rapporterna är bankens ”känn-din-

kund”-process som en del av arbetet att motverka bristande respekt mot mänskliga 

rättigheter. Vidare beskriver banken tydligt sitt arbete med att förbättra sin IT-säkerhet 

på grund av den ökande hotbilden från omvärlden och visar på att de vill ligga steget före 

sina konkurrenter. Swedbank avslutar sitt avsnitt gällande dessa områden med ett uttalat 

ställningstagande och en antagen policy gällande antikorruption. 

 

6 Analys 
Under detta avsnitt kommer den empiriska undersökningen att sammanföras med 

litteraturgenomgången. Syftet med studien har varit att jämföra hållbarhetsrapporters 

innehåll före och efter införandet av det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering för att 

se om några förändringar går att identifiera. Förändringarna i bankernas 

hållbarhetsrapporter mellan åren anses av författarna till denna studie vara få och små. 

För att kunna lyfta anledningar till detta i studiens diskussion och slutsatser kommer 

detta avsnitt kompletteras med en analys om vad generella likheter i det empiriska 

materialet kan ha för koppling till tidigare studier och teorier. Detta anses vara av 

relevans för att kontextualisera svaret på studiens forskningsfrågor.      

 

I introduktionen till detta arbete förklarades att medvetenheten för ämnet hållbarhet 

ständigt ökar i samhället (Svensk handel, 2016).  Enligt samma källa framkom det att sju 

av tio konsumenter ansett att det är ganska eller mycket viktigt att företag aktivt arbetar 

med hållbarhetsfrågor. KPMG (u.å.a) påvisade relevansen för företag att ha ett 

affärsorienterat hållbarhetsarbete i sin affärsstrategi genom att bland annat inkludera 

hållbarhetsaspekter inom verksamheten. Vidare förklarade KPMG att företag främjar sina 

förutsättningar att bli framgångsrika genom att redogöra för sin roll i samhället. Att 

rapportera hållbarhetsupplysningar har varit och är fortfarande av hög prioritet för EU 

(EUR-Lex, 2014) och Svenska Regeringen (SFS 1995:1554). Krav på att företag av en 

viss storlek och som uppfyller vissa uppställda kriterier, ska från och med räkenskapsåret 

2017 publicera en rapport innehållande hållbarhetsupplysningar om områdena miljö, 

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption (Prop. 2015/16:193). Med anledning av en ny reglering (SFS 1995:1554) och 

att tidigare forskning efterfrågat studier om vad regleringssystem har för påverkan på 

hållbarhetsrapporter (Hahn & Kühnen, 2013) fanns ett intresse hos denna studies 

författare att undersöka detta vidare. Detta resulterade i ett syfte att jämföra 

hållbarhetsrapporters innehåll före och efter införandet av det nya lagkravet för 
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hållbarhetsrapportering för att se om några förändringar går att identifiera. I detta 

analysavsnitt, samt i diskussionsavsnittet, kommer studiens forskningsfrågor att besvaras: 

 

- Går det att identifiera några förändringar i företagens hållbarhetsrapporter mellan 

2016 – 2017 och i så fall vilka? 

o Hur kan eventuella förändringar förklaras? 

 

6.1 Övergripande utformning av rapporten 
I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 6 kap. 10 - 11 §§ förklaras att det finns viss 

valfrihet gällande den obligatoriska hållbarhetsrapporteringen. Antingen kan det 

produceras en separat hållbarhetsrapport eller så ska den vara integrerad i 

årsredovisningen. Detta är något som varierar företagen emellan, men även mellan åren 

för SEB. Från att 2016 ha publicerat en separat hållbarhetsrapport, återfinns 2017 års 

hållbarhetsrapport integrerad i årsredovisningen samt med en kompletterande separat 

hållbarhetsöversikt. Enligt lagtexten ska hållbarhetsrapporten innehålla upplysningar om 

områdena för miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption, vilka är områden som SEB:s integrerade hållbarhetsrapport 

för 2017 är utformad kring. Även Swedbanks integrerade hållbarhetsrapport har 

kompletterats med fokusområdena skatt, IT-säkerhet och motverkande av brott, 

antikorruption samt mänskliga rättigheter, som går att hänföra till områdena och 

förarbetena till lagen (Prop. 2015/16:193). Ett syfte med lagkravet är att skapa en större 

transparens och jämförbarhet mellan olika företag (Prop. 2015/16:193) och det är något 

som går att koppla till Habek & Wolniaks (2013) diskussion om utmaningar med frivillig 

rapportering. Som författarna förklarat har frivillig rapportering medfört att företag inom 

samma bransch tenderat fokusera på olika indikatorer och med varierat upplägg och 

omfattning. Förutom SEB:s och Swedbanks förändrade fokus går det även se vissa 

strukturförändringar hos Handelsbanken och Nordea efter lagens ikraftträdande. 

Exempelvis har Handelsbankens tidigare fakta under hållbarhetsstyrningen förändrats 

genom att 2017 kopplas ihop med deras sex väsentliga hållbarhetsfrågor som berörs 

tidigare i rapporten. Nordea har bland annat bytt plats på informationen om deras fyra 

affärsområden och deras fokusområden. För att uppfylla lagkravet ska 

hållbarhetsrapporterna från och med 2017 följa vissa formkrav enligt 6 kap. 12 § ÅRL 

(SFS 1995:1554). Förändringar som kan vara kopplade till formkraven går bland annat 

att se hos Nordea som 2017 presenterar sin affärsmodell och värderingar. Nordea och 

Swedbank informerar 2017 om att de inför policys inom tidigare nämnda områden. 

Vidare går det också att se förändring hos Handelsbanken som inför en sida med 

hållbarhetsrelaterade nyckeltal år 2017, vilket presenterar centrala resultatindikatorer som 

är relevanta för verksamheten. Nordea utesluter i högre utsträckning företag som medför 

negativa konsekvenser inom samtliga fem områden för lagstiftningen. Detta visar på en 

ökad riskhantering av banken.        

  

I takt med intressenters ökade engagemang (Elkington, 1994; Prop. 2015/16:193) och 

medvetenhet om hållbarhet (Borglund et al., 2010; Braam et al., 2016; Ioannou & 

Serafeim, 2017; Svensk handel, 2016), tillsammans med legitimitetens påverkan på 

hållbarhetsrapportering (Cho & Patten, 2007; Deegan, 2002; Deegan et al., 2002; Hahn 

& Lülfs, 2014) ökar företags redovisning av hållbarhetsrelaterad information (Hahn & 

Kühnen, 2013; Zorio, 2013). Detta är något som till viss del även går att se genom de 

generella förändringarna i rapporterna för de fyra bankerna mellan år 2016 och 2017. 

Information om FN:s globala mål (UNDP, 2015) är något som samtliga banker 

implementerat, utvecklat eller fortsatt arbeta med 2017. För Swedbank introducerades de 
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globala målen som en del i bankens hållbarhetsarbete under det senaste räkenskapsåret. 

Handelsbanken och Nordea fördjupade sin information om målen. Handelsbanken genom 

att utveckla hur de bidrar till dessa mål i anslutning till sina sex hållbarhetsfrågor och 

Nordea genom att inkludera samtliga mål och med nya fokusområden. Det visar på att 

alla banker tar ansvar och följer FN:s Agenda 2030 för att uppnå en hållbar utveckling. 

       

6.2 Miljö 
Miljö är ett område som omfattas av det nya lagkravet. Enligt Prop. 2015/16:193 berör 

området frågor om bland annat växthusgasutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning. 

Förändringar i hållbarhetsrapporterna inom miljöområdet går att finna hos alla fyra 

banker. Handelsbanken, Nordea och SEB lyfter exempelvis upp deras direkta 

miljöpåverkan något mer ingående 2017 i jämförelse med 2016. Handelsbanken gjorde 

2016 en kartläggning över åtgärder för att minska deras energiförbrukning och 2017 togs 

ett tydligare initiativ kring detta genom att forma checklistor för konkreta åtgärder. I 

Nordeas fall framkommer informationen om deras direkta miljöpåverkan mer tydligt i 

den löpande texten. Bland annat nämns deras användande av förnybara källor och hur de 

klimatkompenserar i de fall de inte använder sig av dessa. SEB nämner 2017 sina brister 

i att minska miljöpåverkan genom att förklara att deras initiativ för att uppmuntra 

alternativa mötesformer varit otillräckliga. Framhållande av negativ information är något 

som diskuterats i tidigare studier om hållbarhetsrapporters innehåll (Braam, 2016; 

Deegan, 2002; Hahn & Lülfs, 2014; Hedberg & von Malmborg, 2003; Ljungdahl, 1999; 

Reimsbach & Hahn, 2013). Den direkta miljöpåverkan är något som Biswas (2016) 

framhåller går att hänföra till bankbranschen även om den kan anses blygsam i jämförelse 

med deras indirekta påverkan på miljön. Gällande information om den indirekta påverkan 

på miljön lyfter Handelsbanken och Swedbank fram ett tydligare ställningstagande mot 

att inte investera i företag som har en negativ inverkan på miljön 2017. Som Biswas 

(2016) framhåller är det viktigt att bankerna i investeringar och vid kreditgivning är 

medvetna om hur företagen som de investerar i arbetar för att främja hållbarhet. Enligt 

punkten 4 och 5 i 6 kap. 12 § ÅRL (SFS 1995:1554) ska företag presentera de väsentliga 

risker som är kopplade till verksamhet samt hur de hanterar riskerna. SEB blir mer 

förklarande i sin hållbarhetsrapportering för 2017 om den indirekta miljöpåverkan. Att 

stödja aktiviteter och åtgärder kopplat mot utsläpp och fossilanvändning hävdar Thedéen 

(2016) att banksektorn kan hjälpa till med. Det är ett arbete som Swedbank och Nordea 

utvecklat genom att lansera gröna produkter 2017.      

  

Bankerna presenterar även ytterligare information i sina rapporter för 2017 som skulle 

kunna relateras till studien av Borglund et al. (2010), som visade på en ökad medvetenhet 

om vikten för hållbarhetsfrågor i och med kravet på hållbarhetsrelaterad information från 

statligt ägda företag. Handelsbankens utvecklade information avseende riktlinjer för 

affärsrelationer inom skogs- och lantbruk, samt Nordeas och Swedbanks ovan nämnda 

gröna produktutbud, skulle kunna förklaras som en ökad medvetenhet kring deras 

hållbarhetsarbete. Regeringens proposition (2015/16:193) lyfter även företags 

transparens och öppenhet kring en hållbar konsumtion och produktion som bidragande 

faktorer till samhällsutvecklingen. Utöver tidigare nämnda förändringar hos bankerna går 

det även att se en ökad transparens hos SEB som 2017 mäter koldioxidavtrycket i sina 

aktiefonder.       

 

6.3 Sociala förhållanden och personal 
Enligt lagstiftningen ska företagen presentera information om sitt arbete med sociala 

förhållanden och personal i sin hållbarhetsrapport. Detta område berördes av samtliga 
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företag. Förändringar inom detta område går att hitta hos alla fyra banker, dock är dessa 

av begränsad omfattning. Enligt förarbetet till lagen beskrivs sociala förhållanden och 

personal innefatta frågor gällande jämställdhet, tillämpningen av Internationella 

arbetsorganisationens grundläggande konventioner, arbetsvillkor, social dialog, respekt 

för arbetstagarnas rätt till information och samråd, respekt för fackföreningars rättigheter, 

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och dialog med lokala grupper, liksom åtgärder som 

vidtagits för att säkerställa skydd och utveckling av dessa grupper (Prop. 2015/16:193). 

För samtliga banker fanns det förändringar i arbetet med den interna verksamheten, det 

vill säga personalen. I Handelsbankens hållbarhetsrapport till exempel visar företaget på 

ett fördjupat arbete 2017 internt gällande jämställdhet, inkludering, säkerhet och 

arbetsmiljö med hjälp av ett utökat arbetsmiljöarbete. På liknande sätt har SEB utvecklat 

sitt arbete med intern hälsa genom ett initiativ riktat mot mångfald och inkludering. 

Swedbank uppvisade en nyhet för 2017 i sitt uppmärksammande av den procentuella 

andel fackföreningsanslutna medarbetare. Inom samma område för Nordea framkom ett 

förändrat fokus med inriktning på mål nummer tre av de globala målen: God hälsa och 

välmående. Detta går att koppla ihop med de nytillkomna Globala målen (Svenska FN-

förbundet, 2017) samt som Svenskt Näringsliv (2017) framhåller, det centrala ansvar som 

företag har i förhållande till dessa. Även formuleringen i förarbetet till lagen kan kopplas 

ihop med Nordeas nya fokusområde. 

 

Inom kontexten externt arbete rörande sociala förhållanden var det endast en bank som 

uppvisade förändringar. Nordea uppvisar en förändring inom detta genom sitt utökade 

engagemang gällande samhällsansvar för 2017 i motsvarande hållbarhetsrapport. Detta 

särskilt kopplat till start-ups med innovativa ideér kopplat till hållbarhet. Det kan relateras 

till beskrivningen av företags ansvar för samhället i förarbetet, samt inom beskrivningen 

för sociala förhållanden (Prop. 2015/16:193). Vidare kan en koppling göras till bankers 

indirekta huvudsakliga verksamhet genom investeringar och kreditgivningar som 

förklaras av Biswas (2016). Med ett utökat stöttearbete för entreprenörer kan banken 

därmed bidra till hållbar utveckling genom detta. Förarbetet (Prop. 2015/16:193) 

beskriver ett samband mellan hållbart företagande och innovativa företag i framkant, 

vilket också kan anses gå i ton med Nordeas innovationsfrämjande arbete. 

 

6.4 Mänskliga rättigheter och antikorruption 
Mänskliga rättigheter och antikorruption återfinns i lagtextens utformning som ett 

obligatoriskt område för företag att uppvisa i sin hållbarhetsrapportering. Området berörs 

av samtliga banker och förändringar kunde identifieras hos alla fyra företag. I förarbetet 

beskrivs det att rapporteringen kring dessa områden ska innehålla information om 

åtgärder för förebyggande av brott mot de mänskliga rättigheterna samt befintliga 

styrmedel för bekämpning av korruption. Samtliga banker uppvisar ett utökat arbete för 

dessa frågor. Enligt Borglund et al. (2010) kan lagstiftning bidra till en ökad medvetenhet 

både för ämnet, men främst för vad en rapport ska innehålla, vilket går att härleda till 

denna förändring. 

 

För tre av bankerna; Handelsbanken, Nordea och SEB, kan förändringar inom 

riskhanteringen gällande dessa områden identifieras. Handelsbanken presenterar ett 

utvecklingsarbete kring detta i sin rapport för 2017. För Nordea framkommer 

förändringen i en presentation av en strängare riskbedömning i förhållande till kränkning 

av mänskliga rättigheter för 2017 i jämförelse med 2016. SEB förklarar 2017 att de 

utesluter företag och fonder som brister i respekten för riktlinjer inom området. Dessa 

förändringar kan kopplas till de formkrav som uppställts i lagstiftningen i form av 
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punkten 5 som berör området riskhantering (SFS 1995:1554). Vidare uppmärksammades 

en förändring mellan åren genom en introduktion av interna utbildningar gällande 

mänskliga rättigheter för Handelsbanken år 2017. Även SEB beskriver ett förändrat 

arbete med att motverka diskriminering och trakasserier. Detta kan sammankopplas med 

det förebyggande arbete som beskrivs i förarbetet till lagen. Swedbank har för 2017 

intensifierat sitt arbete gentemot leverantörer i förhållande till mänskliga rättigheter. För 

året har banken inlett ett gediget arbete med leverantörsbesök och leverantörsdialoger, 

med särskilt beaktande till barns rättigheter. Detta kan visa på en ökad förståelse för 

ämnet mänskliga rättigheter i enlighet med ovan visat samband mellan bättre 

rapporteringssrutiner och lagstiftning (Borglund et al., 2010). Ytterligare förändringar 

som går att koppla till detta samband är förändringarna inom antikorruptionsarbetet för 

två av bankerna. Både Swedbank och SEB framhåller ett tydligare fokus på området.  

 

Under området mänskliga rättigheter och antikorruption har IT-/cybersäkerhet 

inkluderats. För två av bankerna har förändringar skett i rapporterad information. 

Swedbank lyfter sin ambition att ligga steget före sina konkurrenter och förbättrar sin IT-

säkerhet för att möta den växande hotbilden från omvärlden. I SEB:s fall framgår 

förändringar i säkerheten genom ett förlängt skydd av kunders integritet för 2017. Detta 

går att likställa med det förebyggande arbete som beskrivs i förarbetet till lagen. Även 

den ökade medvetenheten hos konsumenterna för dessa frågor som Borglund et al. (2010) 

beskriver kan relateras till denna förändring. 

 

6.5 Analys om likheter 
För att besvara forskningsfrågorna har denna studie jämfört hållbarhetsrapporter som 

varit av frivillig karaktär (2016) med rapporter som omfattas av det nya lagkravet och 

därmed varit obligatoriska att upprätta (2017). Ambitionen med studien har varit att 

påvisa förändringar i rapporterna mellan åren. Trots att vissa förändringar gått att 

identifiera är likheterna för de enskilda bankernas hållbarhetsrapporter mellan åren 2016 

och 2017 desto fler. Innehållet i varje banks rapporter berör i större omfattning samma 

information och fokusområden, även om innehållet mellan bankerna skiljer sig åt. Genom 

den empiriska undersökningen går det att se att samtliga banker, redan vid den frivilliga 

rapporteringen, presenterat information kopplat till områden för denna studie och med 

det också områden för lagkravet: miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga 

rättigheter och antikorruption.    

 

I litteraturgenomgången har det bland annat redogjorts för frivillig och obligatorisk 

rapportering. Det har också presenterats utmaningar och fördelar med respektive 

förfarande, samt också tidigare principer att följa vid frivillig rapportering och 

anledningar till varför ett lagkrav införts. I diskussionerna rörande frivillig rapportering 

har det framkommit flertalet konstateranden kring vilka utmaningar som kan komma att 

uppstå på grund av den valfrihet som funnits i utformningen av rapporterna. Westermark 

(2013) menar på att en osäkerhet kring omfattning och innehåll kan uppstå i samband 

med en frivillig rapportering. I likhet med detta har Habek & Wolniak (2013) 

argumenterat att svårigheter kan finnas gällande i vilken omfattning och med vilket 

upplägg rapporterna ska framställas. Eftersom att granskningen av det empiriska 

resultatet endast visat på mindre förändringar kan det relateras till att detta inte är fallet 

för de banker som inkluderats i studien. Flera historiska händelser kan ha bidragit till en 

tidigare ökad förståelse för rapporteringsförfarandet. Ett steg i arbetet med att utveckla 

hållbarhetsrapporteringen var genom framtagandet av de frivilliga riktlinjerna GRI, som 

är utnämnd som den globala standarden (Hans & Kühnen, 2013). Finanskrisen skulle 
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också kunna ha en bidragande del i förklaringen. I efterdyningarna av krisen fanns en 

misstro för branschen och samhällets uppmärksamhet riktat mot branschen ökade. 

Företagen tvingades därmed till högre transparens för att kunna återvinna det tappade 

förtroendet (Lybeck, 2012). Detta i kombination med tillsynen genom 

Finansinspektionen (Thedéen, 2016) skulle kunna bidra till en mer standardiserad 

rapportering för branschen. Vidare, eftersom lagen om krav på hållbarhetsrapportering 

för stora svenska företag baseras på ett direktiv från EU 2014 (EUR-Lex, 2014), kan 

företag sedan tidigare varit medvetna om det kommande kravet. Informationen är i det 

avseendet inte ny och därför kan bankerna redan innan lagkravet eventuellt haft vetskap 

om den kommande förändringen och med det hunnit anpassa sig.   

 

Ovannämnda händelser är hänfört till tiden före lagkravet och skulle kunna kopplas till 

bankernas redan välformulerade rapporter. Tidigare forskning och litteratur har visat på 

en ökad efterfrågan av reglerad hållbarhetsrapportering (Habek & Wolniak, 2013). En 

anledning har bland annat varit brister gällande jämförbarhet, relevans och användbarhet. 

Detta får medhåll av EU (EUR-Lex, 2014) och Regeringen (Prop. 2015/16:193) som 

hävdar att krav om hållbarhetsrapportering kan möjliggöra transparens och jämförbarhet 

samt att informationen blir mer lättillgänglig för alla intressenter. Detta är inget som 

utmärker sig ha varit ett behov för Sveriges fyra största banker som redan innan lagkravet 

givit väl utformad information om deras hållbarhetsarbete. Som tillägg till ovan nämnda 

potentiella anledningar om varför, berättar Frostenson (2012) att större företag generellt 

valt att rapportera i enlighet med GRI tidigare.        

 

I likhet med de empiriska händelser som presenterats ovan kan det även finnas 

förklaringar inom de teorier som presenterats i litteraturgenomgången. Dessa är vanligt 

förekommande i forskning kring hållbarhetsrapportering varför de blir av relevans för 

analysen. 

 

I intressentteorin talas det om att företagen måste ta hänsyn till sina intressenter för att 

säkerställa sin överlevnad (Clarkson, 1995; Donaldson & Preston, 1995). Ljungdahl 

(1999) framhåller att det har lett till att innehållet i hållbarhetsrapporterna har anpassats 

efter intressenterna och vad de efterfrågar. Lagstiftningen (SFS 1995:1554) har i viss mån 

inkluderat drag från denna teori i sin utformning. I förarbetet till lagen beskrivs det att: 

“Det avgörande är inte vilken bedömning som företaget själva gör i detta avseende utan 

vad som kan antas vara av betydelse för företagets intressenter” (Prop. 205/16:193). 

Motivationen bakom en frivillig rapport liknar den information som finns i den styrande 

lagstiftningen, och det blir därmed sannolikt att det medför en presentation av liknande 

information i respektive års hållbarhetsrapport för bankerna.  

 

Legitimitetsteorin är också frekvent använd i studier om hållbarhetsrapporter (Deegan et 

al., 2002). Undersökningar har påvisat att beskrivningar om hållbarhetsarbete använts för 

att stärka företags legitimitet (Cho & Patten, 2007; O’Donovan, 2002). Något som berörs 

inom ämnet är också företags anpassning av hållbarhetsrapporter för att ta upp 

information som samhällets normer och värderingar efterfrågar snarare än vad de själva 

önskar (Ljungdahl, 1999). Att uppvisa legitimitet enligt detta avseende framkallar frågor 

om huruvida det också kan spegla en anledning till varför de fyra bankernas 

hållbarhetsrapporter redan innan lagkravet efterliknar samhällets efterfrågan. 

 

Denna tidiga anpassning till intressenternas tycke (Clarkson, 1995) och företagens behov 

av uppvisad legitimitet (Cho & Patten, 2007) skulle även kunna härledas till den 
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finanskris som utbröt år 2008 (Flannery et al., 2010). Efter krisen följde som nämnt ett 

noggrant iakttagande av branschen och en större press att uppvisa transparens ställdes. 

Med tanke på branschens synlighet och deras betydande samhällsfunktion (Raut et al., 

2017), blev kraven på att rapportera av stor vikt. Detta kan kopplas till att bankbranschen 

generellt tvingades utveckla en bra redovisningsrutin i ett tidigt skede och därmed 

resulterat i bankernas överensstämmande rapporter mellan åren i förhållande till lagen. 

Vidare kan ett argument till likartad rapportering grunda sig i bankernas strävan att 

antingen vinna konkurrensfördelar, eller undvika konkurrensnackdelar (Braam et al., 

2016; Biswas, 2016). Detta går att relatera till en enhetlig rapportering inom branschen 

som ständigt utvecklas, då ingen vill halka efter. 

 

7 Diskussion och slutsatser 
Den empiriska undersökningen har visat på vilka förändringar som gått att identifiera 

mellan hållbarhetsrapporter publicerade före och efter införandet av det nya lagkravet 

för hållbarhetsrapportering. En jämförande analys av det empiriska materialet har visat 

på att likheterna i rapporterna mellan åren är av större omfattning än de förändringar 

som påvisats. I analysavsnittet har hållbarhetsrapporternas förändringar och likheter 

sammankopplats med litteraturgenomgången för att börja besvara studiens 

forskningsfrågor. I det här avsnittet kommer svaret på forskningsfrågorna med de 

framträdande förändringarna diskuteras, precis som de generella likheterna. Centrala 

slutsatser kommer sedan kopplas till detta. Avslutningsvis kommer förslag till vidare 

forskning presenteras och en diskussion föras kring studiens samhälleliga och sociala 

implikationer, studiens bidrag samt studiens begränsningar.    

  

7.1 Diskussion 

7.1.1 Övergripande utformning av rapporten 
De övergripande förändringarna gällande rapporternas utformning och fokus har främst 

handlat om strukturen. Utmärkande här har SEB:s ändring från separerad till integrerad 

hållbarhetsrapport varit tillsammans med deras upplägg i den integrerade rapporten. I och 

med att den nya lagen (SFS 1995:1554) kräver hållbarhetsupplysningar om områdena 

miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption, tror vi att 

banken valt att använda sig av dessa som rubriker för att på ett tydligt sätt framhålla sin 

information om respektive område. Eftersom vår innehållsanalys utgick från dessa teman 

underlättade det även för oss i inläsningen av rapporten och därför tänker vi att det också 

kan vara behjälpligt för andra intressenter. Även Swedbank rapport för 2017 

kompletterades med fokusområden i anslutning till dessa, vilket vi också relaterar som 

ett resultat av lagkravet. Även om bankernas hållbarhetsrapporter inte helt liknar 

varandras upplägg skulle det ändå kunna gå att se dessa förändringar som ett litet steg 

mot lagens syfte att skapa en större transparens och jämförbarhet mellan olika företag 

(Prop. 2015/16:193). Strukturförändringar gick även att finna mellan årens rapporter hos 

Handelsbanken och Nordea om än inte lika utmärkande. Stannar vi kvar i faktumet att 

bankernas hållbarhetsrapporter i sig inte liknar varandra, går det att diskutera det i 

anslutning till Habek & Wolniaks (2013) förklaring om utmaningar med frivillig 

rapportering. De förklarar att frivillig rapportering medfört att företags fokus ligger på 

olika indikatorer och i varierad omfattning och upplägg. Även om tendenserna i vår studie 

svagt pekar på att de blivit mer lika, är grunden från det frivilliga redovisningsförfarandet 

fortfarande för starkt för att mer enkelt kunna jämföra rapporterna sinsemellan.  
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Andra generella förändringar som skett i bankernas hållbarhetsrapporter ser vi som ett 

resultat av formkraven i 6 kap. 12 § ÅRL (SFS 1995:1554), där Nordea bland annat 

presenterar en affärsmodell 2017 och Handelsbanken har infört en sida med 

hållbarhetsrelaterade nyckeltal. Information om bankernas riskhantering framkommer 

också mer tydligt 2017. I analysen framkom även att bankerna generellt ökat sin 

hållbarhetsrelaterade information. Framträdande i detta avseende var bankernas 

hållbarhetsarbete hänfört till FN:s globala mål (UNDP, 2015) som antingen 

implementerats, utvecklats eller fortsatt arbetas med 2017. En anledning till att detta 

utmärkte sig kan vara att målen fastställdes 2015, vilket gjort att arbetet kring målen inte 

pågått under så många år. Det visar i alla fall på att samtliga banker vill vara med och 

bidra till Agenda 2030 och den hållbara globala utveckling som eftersträvas enligt 

Svenska FN-förbundet (2017).      

  

7.1.2 Miljö 
Förändringar gällande bankernas hållbarhetsupplysningar om miljön går främst att hitta i 

informationen om deras indirekta påverkan framför den direkta. Det speglar också vad 

Biswas (2016) framhåller - att bankers direkta påverkan på miljön kan anses blygsam 

jämfört med den indirekta påverkan. Med den anledningen kan det ses som naturligt var 

de flesta förändringar också identifierats. Om vi först diskuterar bankernas små 

förändringar i informationen om den direkta miljöpåverkan handlar det generellt om 

initiativ för att minska de egna utsläppen och energiförbrukningen. Enligt Prop. 

2015/16:193 berör miljöområdet bland annat just utsläpp och energiförbrukning, varför 

det är en potentiell anledning till att bankerna påvisar ett ytterligare arbete i dessa frågor. 

En ytterligare anledning tror vi grundar sig i att samhället i större utsträckning intresserar 

sig för denna typ av information idag genom den ökade medvetenhet som bland annat 

lyfts upp av Borglund et al. (2010), Braam et al. (2016), samt Ioannou & Serafeim (2017). 

Framförallt är det något som privatpersoner själva kan relatera till genom att den generella 

förståelsen ökat vilket vi anser oss kunna se i människors val av bränsle till bilar, 

lågenergilampor och klimatsmarta hus med mera. Studier om i vilken utsträckning företag 

presenterar negativ information presenterades i litteraturgenomgången genom bland 

andra Deegan, (2002), Hahn & Lülfs, (2014) och Hedberg & von Malmborg (2003). 

Generellt har det menats på att företag i större utsträckning presenterat positiv information 

och mindre negativ information om verksamheten. Detta är inget som denna studie haft i 

fokus, däremot kan vi genom den empiriska granskningen vilja påstå att detta är fallet för 

de undersökta bankerna också. Ett exempel på förändring till att vara mer transparenta 

om negativ information går att hitta i SEB:s rapport för 2017 där de erkänner sina initiativ 

för att minska miljöpåverkan som otillräckliga och att de därför ska skärpa arbetet. Detta 

exempel är något som Reimsbach & Hahn (2013) menar på kan öka intressenters 

förtroende för företaget och det är något som vi ger vårt medhåll till. 

 

Sett till förändringarna om det indirekta miljöarbetet präglas dessa av skärpta krav för 

vilka investeringar bankerna gör. Handelsbanken och Swedbank tar 2017 ett tydligare 

ställningstagande mot investeringar i företag som har en negativ inverkan på miljön. 

Biswas (2016) lyfter här bankernas viktiga ansvar i att vara medvetna om att deras 

affärsrelationer också ska främja hållbarhet. Hit kan också punkten 4 och 5 i 6 kap. 12 § 

ÅRL (SFS 1995:1554) härledas – presentation av väsentliga risker och hanteringen av 

dessa. Det skärpta ställningstagandet vid investeringar av bankerna ser vi som ett stort 

bidrag till att uppnå FN:s globala mål om en hållbar utveckling. Vi anser att det inte enbart 

räcker med att se till vad företagen själva har för negativ inverkan på miljön, utan en 

kedjereaktion likt detta krävs för att det globala arbetet snabbare ska gå framåt. Här menar 
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vi, likt Svenska Bankföreningen (2014), att bankerna har ett stort ansvarstagande genom 

deras viktiga roll i nationens ekonomi och som bidragsgivare till den hållbara 

utvecklingen. I studien av Borglund et al. (2010) påvisades en ökad medvetenhet för 

hållbarhetsfrågor hos företag som tidigare berörts av krav på hållbarhetsrapportering. Det 

nya lagkravet ser vi som en potentiell anledning till att bankerna ökat sin information i 

rapporterna 2017 i jämförelse 2016. Bland annat menar vi i detta avseendet 

Handelsbankens utvecklade information avseende riktlinjer för affärsrelationer inom 

skogs- och lantbruk, samt Nordeas och Swedbanks utvecklade utbud av gröna produkter 

som ett resultat av en ökad medvetenhet. I föregående stycke diskuterades att 

privatpersoner kan relatera till den direkta miljöpåverkan. Rörande den indirekta 

miljöpåverkan tror vi att det allmänt är svårare att se den indirekta kopplingen, framförallt 

för bankbranschen. Även om arbetet intensifieras hela tiden och kunskapen ökar var dag, 

så syns medvetenheten här inte lika tydligt. Ett exempel på detta är oss själva som innan 

en kurs på universitetet inte reflekterat något större över dessa frågor, än mindre hade vi 

reflekterat över hur banker indirekt i stor utsträckning kan påverka miljön. 

  

7.1.3 Sociala förhållanden och personal 
Inom ramen för området sociala förhållanden och personal var förändringarna mellan 

åren ganska små för alla fyra banker. Det som kunde identifieras generellt för alla fyra 

banker var att arbetet fördjupats, särskilt riktat mot den interna verksamheten. Det 

inkluderade utvecklingar inom jämställdhetsarbete, inkludering och mångfald, 

arbetsmiljö och liknande. I takt med en ökande medvetenheten som lyfts av Braam et al. 

(2016), måste bankerna också anpassa sig därefter (Clarkson, 1995; Donaldson & 

Preston, 1995; Laplume, 2008). För att säkerställa ett gott intryck hos samhället och 

omgivningen måste de också kunna uppvisa att de främjar dessa frågor som har stor 

relevans i samhället, precis som O´Donovan (2002) framhåller. Även om lagens förarbete 

(Prop. 2015/16:193) uttrycker och inkluderar alla de ovan nämnda punkterna och skulle 

kunna vara en anledning till att arbetet för bankerna nu fördjupats, så anser vi snarare att 

det förmodligen beror på samhällets ökade engagemang och medvetenhet för dessa frågor 

(Braam et al., 2016). Den enda skillnaden som vi ser kan vara direkt hänförlig till lagen 

är Swedbanks uppgifter angående fackföreningsanslutna medarbetare, detta för att det 

inte nämns år 2016 och att förarbetet omfattar fackföreningsaspekten i sin formulering 

(Prop. 2015/16:193). En annan utmärkande skillnad som Nordea står för är inklusionen 

av det globala målet nummer tre: God hälsa och välmående. Som nämnt innan så ser vi 

det som sannolikt att detta beror på att målen är relativt nyformulerade (Svenska FN-

förbundet, 2017) och att företagens arbete kring dessa troligtvis kommer öka med tiden 

då de blir mer och mer bekanta med ideén, som visat av Frostenson (2012) är erfarenhet 

en stor anledning till utveckling.  

 

Det externt riktade sociala arbetet har vi översatt till det samhällsengagemang som 

bankerna uppvisar i sina hållbarhetsrapporter. En bank specifikt visar utveckling inom 

detta är Nordea. De uppvisar ett fördjupat stöttearbete riktat mot entreprenörer, särskilt 

mot start-ups med innovativa idéer som främjar en hållbar utveckling. Regeringen 

beskriver att hållbart företagande som ett företagande inriktat på innovation med ett 

modernt tänk (Prop. 2015/16:193). Främst uppfattar vi det som att de riktar sig till 

företagets egna verksamhet och att det krävs innovationer inom den egna organisationen. 

Dock kan en indirekt tolkning göras här och vi ser kopplingar till detta genom bankernas 

främjande arbete gentemot entreprenörer och start-ups. Precis som bankernas indirekta 

påverkan på hållbarhetsfrågor enligt Biswas (2016) så kan de också se till att uppfylla 

Regeringens kriterier för ett hållbart företag på ett indirekt sätt. Detta innebär i sin tur att 
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de företag som satsar på innovationer kommer ha en större chans till att få finansiell 

stöttning, vilket bäddar för en säkrare framtid. På detta sätt uppfylls Regeringens 

beskrivning i dubbel mening, bankerna vill vara innovativa och stödjer därför innovativa 

företag. De innovativa företagen överlever tack vare stödet och resultatet blir att hållbara 

företag har en säker framtid. 

 

7.1.4 Mänskliga rättigheter och antikorruption 
Här kunde vi se att alla företag visade på en utveckling av arbetet, både i form av en mer 

detaljerad beskrivning av arbetet, men också genom omfattningen av texten i varje 

hållbarhetsrapport. Enligt Borglund et al. (2010) så kan ett införande av en lag öka 

förståelsen hos företag kring vilka ämnen som bör behandlas i en hållbarhetsrapport, 

vilket vi tror kan vara fallet här. Bankerna visade på medvetenhet redan år 2016, men 

området var relativt generellt beskrivet hos alla fyra. En anledning till detta tror vi kan 

vara för att bankerna kanske anser att kopplingen mellan dem och mänskliga rättigheter 

är långsökt - de tar för givet att de inte gör sig skyldiga till något brott inom området. 

Lagstiftningen (SFS 1995:1554) kan därför ha medfört att bankernas medvetenhet kring 

risker kopplat till detta område kan ha ökat (Ioannou & Serafeim, 2017). Även om den 

egna verksamheten inte är direkt skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter och 

korruption så måste de vara uppmärksamma på risker kopplat till den indirekta 

verksamheten. Detta eftersom att den utgör en så pass stor del av deras vinstdrivande 

verksamhet (Biswas, 2016). Handelsbanken och Nordea uttryckte särskilt ett utvecklat 

arbete kopplat till risker inom kränkning och brott mot mänskliga rättigheter. Förarbetet 

tar även upp förebyggande arbete som en viktig aspekt i hållbar utveckling. Vi 

sammankopplade detta mot dels SEB:s inställning till att motverka diskriminering och 

trakasserier och dels Handelsbankens utveckling av interna utbildningar. Även det IT-

säkerhetsarbete som Swedbank och SEB utvecklat till år 2017 såg vi som ett proaktivt 

sätt att jobba.  

 

7.1.5 Likheter 
Den omfattande mängd likheter som uppdagats rapporterna emellan kan ha många 

förklaringar.  Eftersom att den här studien endast baserats på offentlig information och 

ingen direkt kontakt med företagen har skett, kommer det endast gå att spekulera i varför 

inte större förändringar uppstått i samband med lagstiftningen. I dagens samhälle finns 

en hög medvetenhetenhet kopplat till dessa frågor och det syns inga tecken på att den 

avtar, snarare tvärtom (Braam et al., 2016). Vi vill argumentera för att detta är den främsta 

anledningen till att rapporterna stämmer så väl överens med varandra. Före år 2017 har 

hållbarhetsrapporterna varit frivilliga, vilket innebär att andra motivationer än en 

tvingande lag har varit anledningen till framtagandet. I tidigare forskning framkommer 

det återkommande att företagen ser en vinning i att skriva en rapport, då de genom denna 

kan uppvisa deras ansvarstagande i frågorna (Braam et al., 2016; Skr. 2015/16:69). Detta 

innebär att mycket av motivationen legat i att visa upp för relevanta intressenter 

(Ljungdahl, 1999) och för samhället (Cho & Patten, 2007) att de faktiskt engagerar sig i 

dessa frågor. Med det i åtanke så menar vi på att rapporterna skulle kunna motsvara en 

väl övervägd uppvisad bild och en egocentrisk drivkraft till rapporterna i form av 

marknadsföring och egen ekonomisk vinning, snarare än att de faktiskt primärt bryr sig 

om hållbar utveckling. Dock vill vi tro att det finns en mer osjälvisk förklaring till 

rapporternas existens innan lagkravet. Istället ser vi en trolig förklaring till ett likartat 

innehåll i just den ökade medvetenheten hos allmänheten (Braam et al., 2016), vilket i sin 

tur skapar förståelse hos företagen för vikten av deras ansvar i frågorna för att kunna 

uppnå en hållbar utveckling (Prop. 2015/16:193). 
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Man skulle kunna tycka att lagstiftningen borde ha förändrat rapporteringen mer då den 

tidigare varit frivillig och det inte fanns några tydliga krav på innehåll och omfattning 

(Westermark, 2013). Här ser vi en möjlig förklaring i det faktum att företagen 

förmodligen varit medvetna om att lagstiftningen var på gång. EU-direktivet togs fram år 

2014, vilket innebär att de haft två år på sig att hinna uppmärksamma att ett lagkrav var i 

antågande. Då lagstiftningen i stort sett utgår från direktivet, med mindre förändringar, 

så har det funnits gott om tid att förbereda sig på vad som kommer. Även lagstiftningens 

utformning kan vara intressant att diskutera. Visserligen är lagkravet bindande, men sett 

till lagens flexibla innehåll (SFS 1995:1554) så kan det tänkas att företagen endast 

behövde göra några små justeringar för att kunna framställa en korrekt rapport, eller 

åtminstone korrekt utifrån vad de själva anser. 

 

7.1.6 Avslutande diskussion 
Syftet med studien har varit att jämföra hållbarhetsrapporters innehåll före och efter 

införandet av det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering för att se om några 

förändringar gick att identifiera. Forskningsfrågorna har berört identifiering av 

förändringar och hur dessa kan hänföras till lagen. Resultatet av studien visade på 

förändringar, men i liten omfattning. I flera av de förändringar som uppstått kan en 

koppling göras mot lagen.  Studien visade även på att det finns andra motivationer som 

kan ligga bakom en utveckling av rapporternas innehåll. Med detta sagt anser vi att vi 

uppfyllt syftet, samt besvarat forskningsfrågorna som är till grund för denna studie.  

 

7.2 Slutsats 
En slutsats som författarna kan dra av denna studie är att lagkravet i dagsläget inte 

inneburit några större förändringar i sättet som de fyra bankerna hållbarhetsrapporterar. 

Efter den analys som gjorts tyder det mesta på att företagen redan innan lagkravet varit 

väl insatta och införstådda i ämnet hållbar utveckling och vad det anses beröra. Att 

lagkravet ändå medfört de små förändringar som finns går att härleda till en ökad 

förståelse för vad rapporten ska innehålla. Även om själva arbetet kring frågorna inte 

utvecklats i särskilt stor grad, så har det åtminstone resulterat i en förbättrad 

rapporteringsrutin. Författarna hade förväntat sig att hitta större förändringar än vad 

resultatet visar. Det skulle kunna innebära att trots avsaknad av lagkrav, har Sverige varit 

uppmärksamma på ämnet hållbar utveckling. Det kan också bero på att bankbranschen 

specifikt är duktiga på hållbarhetsrapportering, exempelvis som en följd av finanskrisen. 

En granskning av en annan bransch hade kunnat påvisa andra fynd. Ytterligare en aspekt 

i resultatet kan härledas till bankernas storlek. Här kan slutsatsen dras att rapporteringen 

hos ett mindre företag kan blir mer påverkad av lagen än ett större. Avslutningsvis kan de 

övervägande lika rapporterna bero på att denna studie gjorts i ett tidigt skede. Med en 

blick riktad framåt några år, kan det tänkas att lagstiftningen resulterar i fler förändringar 

med tiden. 

  

7.3 Framtida forskning 
Vår studie lämnar utrymme för framtida forskning inom samma ämne. I denna studie har 

innehållet jämförts med fokus mellan åren och inte mellan företagen. Ett nästa steg att 

undersöka skulle kunna vara att jämföra bankernas rapporter med varandra efter 

införandet av lagkravet för att se om jämförbarheten och transparensen företagen emellan 

blivit bättre. Ett annat förslag på framtida forskning skulle kunna vara att låta det gå några 

år så att lagstiftningen hinner mogna. Erfarenhet kommer med tiden och det kanske är 
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just det som krävs för att kunna se vad lagen faktiskt har medfört i praktisk mening. 

Förutom en tidsskillnad så kan ett potentiellt ämne vara att jämföra redan rapporterande 

företag med de som inte gjort det före lagkravets ikraftträdande, eller åtminstone de som 

inte har lika lång erfarenhet av hållbarhetsrapportering sedan innan. Detta kan också 

erbjuda en vinkling i aspekten obligatorisk rapportering - är det en nödvändighet eller blir 

resultatet bara en rapport med standardformuleringar som slösar både företagens och 

intressenternas tid? 

 

Många vinklar finns inom området och grunden för fortsatt forskning är i det närmaste 

obegränsad. Vi anser att ämnet skulle gynnas av en mer omfattande forskning och på 

högre nivå än kandidatuppsats. Hållbar utveckling är av kritisk betydelse för vår fortsatta 

framtid och ju färre frågetecken det finns inom området, desto bättre. 

 

7.4 Samhälleliga och sociala implikationer 
Studiens kvalitetskriterier och etiska aspekter har berörts i studiens metodavsnitt. I detta 

stycke diskuterar vi vidare kring några samhälleliga och sociala implikationer som vårt 

arbete kan medföra. Den främsta risk vi ser med vår valda metod innehållsanalys är att 

vår tolkning av företagens hållbarhetsrapporter skulle kunna skilja sig från det företagen 

velat lyfta fram. Här har vi därför haft ambitionen att vara noggranna i bearbetningen av 

materialet och förklarat detaljerat hur vi gått tillväga för att tydliggöra vårt arbetssätt. 

Något att ha i beaktning är även att informationen i denna studie inte ska ses som en direkt 

sanning av verkligheten. Först och främst är det företagen själva som publicerat sina 

hållbarhetsrapporter och valt dess innehåll och struktur. Det innebär att informationen 

som delges kan vara väl vald, främst anpassat till ett intressentperspektiv. Eftersom 

lagkravet är flexibelt ges utrymme för egen tolkning av berörda områden, varför vi inte 

kan garantera att rapporterna redogör för en komplett sanning. För det andra är resultatet 

i denna studie vår tolkning av deras rapporter, där information omedvetet kan ha 

försvunnit på vägen. Däremot ser vi inte att några större konsekvenser skulle kunna bli 

föranledda av detta. Främst med anledning av att informationen som granskats inte kan 

anses känslig och att ingen person direkt är kopplad till studien. 

  

Eftersom denna studie undersökt om några förändringar gått att identifiera i anslutning 

till det nya lagkravet, går det i sammanhanget även att ställa sig frågan om lagen också 

medför att samhället förlitar sig på att företagens hållbarhetsarbete blir tillräckligt. Med 

det ställer vi oss frågorna: kan ett lagkrav medföra att samhället ser 

hållbarhetsrapporteringen som en korrekt sanning av verkligheten bara för att det nu är 

reglerat? Förlitar samhället sig på att företagen uppvisar en sanningsenlig bild med 

anledning av lagkravet? Som vi nämnt infriar lagtexten en flexibilitet, vilket framkallar 

frågor huruvida kravet i sin nuvarande form anses tillräcklig eller inte.    

 

7.5 Studiens bidrag 
Studiens bidrag ses framförallt hänförlig till de företag som publicerat de granskade 

hållbarhetsrapporterna. Genom att vi gjort en granskning av innehållet i deras texter kan 

de få en ökad medvetenhet gällande hur deras hållbarhetsrapportering berör områdena för 

lagens utformning. De ges även en konkret bild över hur förändringarna före och efter 

lagkravet sett ut. Även om studien är svår att generalisera, där en liknande studie i en 

annan kontext skulle få ett annat resultat, ser vi att studien ändå tillhandahåller ett verktyg 

som andra kan inspireras av. Vi har granskat och analyserat hållbarhetsrapporter från 

Sveriges fyra största banker och presenterat dessa i anslutning till varandra. Den 

empiriska undersökningen har visat på att förändringarna är relativt små och att bankerna 
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redan vid det frivilliga redovisningsförfarandet hade informativa hållbarhetsrapporter. 

Inspiration om innehållet i hållbarhetsrapporter kan därmed ges till andra banker som 

eventuellt har mindre erfarenhet inom området, precis som det även kan ge inspiration till 

andra företag som är i startgroparna för att hållbarhetsrapportera. Ett motargument skulle 

kunna ges till att företag som är i behov av inspiration kan läsa vår rapport - argumentet 

att företagen själva direkt kan gå in och inspireras av respektive rapport. Här vill vi 

framförallt lyfta upp vår sammanfattade bild av fyra banker som en anledning till att 

informationen i denna studie blir mer behjälplig. Sen bidrar vår studies empiriavsnitt med 

en komprimerad version om lagkravens berörda områden i respektive hållbarhetsrapport, 

vilket vi ser som en fördel. Vidare kan ett indirekt bidrag också ges till intressenter genom 

att detta kan anses vara en informationskälla till vad företag inom bankbranschen tar 

hänsyn till vid upprättandet av hållbarhetsrelaterad information. 

        

7.6 Studiens begränsningar 
Studiens begränsningar kommer nedan att presenteras i uppsatsens kronologiska ordning. 

För en läsare kan litteraturgenomgången uppfattas som olikt strukturen i studiens övriga 

avsnitt, vilka är utformade kring valda områden. Vi anser att litteraturgenomgångens 

uppbyggnad ändå var nödvändig med anledning av att läsaren skulle ges en förståelse för 

sammanhanget lagen uppkommit. Ifall vi skulle gjort om studien vid ett annat tillfälle 

skulle vi övervägt alternativet att fokusera mer på områdena för miljö, sociala 

förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption, även i 

litteraturgenomgången. Vidare är de artiklar som används ett urval av de som finns 

tillgängliga inom området. Vi är här medvetna om att andra alternativ skulle kunnat vara 

bättre eller utgöra relevanta tillägg i sammanhanget.    

 

Studiens resultat baseras på våra metodval kopplade till syftet. Kritik återfinns bland 

litteratur gällande innehållsanalys. Den valda metoden utgörs ofta av selektivt utplockad 

data som gör att upptäckterna kan skilja sig åt beroende på vem som genomför 

forskningen (Hooks & van Staden, 2011). Det medför att innehållsanalyser, särskilt de av 

kvalitativ art, består av subjektiva bedömningar av det inlästa materialet. Detta har förts 

en argumentation kring i metodavsnittet och vi har försökt undvika subjektiviteten i 

största möjliga mån genom att granska och analysera rapporterna på varsitt håll till en 

början.  

 

En begränsning som återfinns för det empiriska resultatet är att datainsamlingen baserats 

på det som vi själva uppfattat som framträdande för respektive område. Detta blir i 

avseendet en subjektiv bedömning och en personlig tolkning av hållbarhetsrapporternas 

innehåll. Det innebär att dessa baseras på våra tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket 

förmodligen skulle innebära ett annat resultat med andra författare. Även omfattningen 

av det material som hållbarhetsrapporterna inneburit, leder till att det finns en risk att 

information gått förlorad på vägen. Samma begränsning går att översätta till efterföljande 

steg. Analysen har på samma sätt baserats på det som vi uppfattat som relevant 

information från respektive rapport, vilket gör att det återigen görs en personlig 

reducering av den information som plockats ut sedan tidigare. Vi har eftersträvat att utföra 

studien med noggrannhet och ovanstående redogörelse för studiens begränsningar visar 

på att vi fört ständiga diskussioner kring de val som gjorts under processens gång. 
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Appendix 1 - Textutdrag 

Handelsbanken 2016 – Separat hållbarhetsrapport 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Utsläpp 

Energianvändning 

I Handelsbanken strävar vi efter att 

bankens miljöpåverkan ska vara så liten 

som möjligt. Den direkta miljöpåverkan 

kommer framförallt från 

energiförbrukning, tjänsteresor och 

transporter samt resursanvändning som 

till exempel pappersförbrukning. 

14 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Jämställdhet Jämställdhet, mångfald och inkluderande 

kultur är en del av våra grundläggande 

värderingar och ska vara en självklar och 

integrerad del av det dagliga arbetet. 

29 

Mänskliga 

rättigheter 

 Vi stödjer och respekterar mänskliga 

rättigheter i vår egen verksamhet, samt 

arbetar för att förhindra eller begränsa 

negativ påverkan på mänskliga rättigheter 

som genom affärsförbindelser är 

sammankopplade med koncernens 

verksamhet, produkter eller tjänster. 

15 

Antikorruption  Bankens medarbetare får aldrig medverka 

i handlingar som kan innebära muta eller 

korruption, varken i förhållande till 

kunder, leverantörer eller andra 

intressenter. Banken liksom alla 

medarbetare har även till uppgift att aktivt 

arbeta med att förhindra alla former av 

kriminella handlingar såsom penningtvätt, 

finansiering av terrorism och övrig 

ekonomisk brottslighet. 

7 

 

 

Handelsbanken 2017 – Separat hållbarhetsrapport 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Utsläpp Vi arbetar för att minimera de 

koldioxidutsläpp som verksamheten 

genererar och vårt mål är att kontinuerligt 

minska verksamhetens koldioxidutsläpp 

och dess miljöpåverkan. De totala 

koldioxidutsläppen från Handelsbankens 

verksamhet under 2017 uppgick till 9 967 

ton, vilket är en minskning med 4 procent 

från föregående år och som främst beror 

på att banken ökat andelen förnybar el. 

16 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Fackföreningars 

rättigheter 

Handelsbankens traditionellt goda fackliga 

relationer är en värdefull del av kulturen i 

Handelsbanken. Det förs en ständig och 

nära dialog mellan fackliga företrädare 

eller personalrepresentanter och chefer om 

28 



 

 
 

verksamheten, till exempel om 

förändringar och nyheter som ska lanseras 

– där värdefulla kunskaper utbyts tidigt, 

redan på idéstadiet. 

Mänskliga 

rättigheter 

 Handelsbanken har under året gjort ett 

strukturerat arbete i syfte att identifiera 

våra mest väsentliga risker för negativa 

effekter på mänskliga rättigheter. Sådana 

risker kan existera i den egna 

verksamheten, framförallt i förhållandet 

till bankens medarbetare, men finns främst 

i bankens affärsverksamhet. 

16 

Antikorruption  Under 2017 har det koncernövergripande 

arbetet med att motverka finansiell 

brottslighet samlats i en 

koncerngemensam avdelning. Denna leds 

av en medlem i bankens Senior 

Management med ansvar för åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Den nya organisationen är ett led i 

bankens arbete med att förebygga, hindra 

och upptäcka om bankens produkter och 

tjänster utnyttjas för penningtvätt, 

finansiering av terrorism, skattebrott, 

korruption och bedrägerier. 

33 

 

 

Nordea 2016 – Separat hållbarhetsrapport 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Utsläpp Digitalisation can further lower our 

internal carbon footprint substantially, 

reducing our travel emissions when 

business and customer meetings can be 

held online. 

36 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Hälsa och 

säkerhet 

During the year, we developed a new 

People Agenda, striving for healthy people 

with future-fit competencies in a diverse 

culture. 

5 

Mänskliga 

rättigheter 

 We do not invest in companies under 

embargo or in countries that violate human 

rights. Our ethical guidelines stipulate that 

Nordea may only take part in businesses 

that are in line with legislation, 

agreements and our own business ethical 

norms. 

22 

Antikorruption  We have initiated four corruption risk 

assessments of our operations, two have 

been completed already whilst the other 

two are to be completed in the beginning 

of 2017. 

27 

 

 



 

 
 

Nordea 2017 – Separat hållbarhetsrapport 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Klimatpåverkan We apply the precautionary principle in 

our operations and have included 

environmental aspects including climate 

change in our principles for responsible 

investment and in our supplier 

assessments. 

12 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Jämställdhet In Personal Banking, we have a particular 

challenge in terms of the gender balance. 

Among non-managerial employees, there 

is a substantial overbalance of women. 

19 

Mänskliga 

rättigheter 

 We are working to systematically embed 

human rights in all parts of the 

organisation and to strengthen our due 

diligence processes. 

11 

Antikorruption  No cases regarding corruption or bribery 

were reporting during the year 

29 

 

 

SEB 2016 – Separat hållbarhetsrapport 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Klimatpåverkan I vår fondförvaltning fokuserar vi allt mer 

på positivt urval genom att aktivt 

inkludera 

företag med effektiv avfallshantering, låga 

koldioxidutsläpp och låg 

vattenförbrukning 

7 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Information och 

samråd 

Medvetenheten bland medarbetarna är det 

viktigaste bland vara insatser för att 

förebygga brott. Därför erbjuder vi olika 

former av utbildningar. Under 2016 

lanserade SEB ett nytt digitalt 

utbildningspaket med filmer och 

arbetsmaterial. Fyra nya digitala 

utbildningar är obligatoriska för alla 

nyanställda – uppförandekoden, 

motverkande av penningtvätt, bedrägerier 

samt cybersäkerhet. 

17 

Mänskliga 

rättigheter 

 Utbildning i branschpolicys omfattar 

också 

viktiga aspekter av mänskliga rättigheter. 

Nära 300 anställda genomförde denna 

under året. 

34 

Antikorruption  Vi fokuserar på att förebygga, upptäcka 

och 

hantera bedrägerier liksom att förhindra 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

16 

 

 



 

 
 

SEB 2017 – Integrerad hållbarhetsrapport i årsredovisningen + separat 

hållbarhetsöversikt 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Utsläpp 

Vattenanvändning 

Banken utvecklar kontinuerligt sitt 

fonderbjudande. Hållbarhetsfonder 

utesluter företag som utvinner kol, gas 

och olja. Dessa fonder fokuserar på 

positivt urval i portföljförvaltningen, 

vilket innebär att de väljer in företag 

med effektiv avfallshantering, låga 

koldioxidutsläpp och bra 

vattenanvändning. 

71 

Integrerad 

rapport 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Jämställdhet 

Hälsa och säkerhet 

Information och 

samråd 

Som arbetsgivare har SEB ansvar för att 

alla medarbetare behandlas lika och med 

respekt. Alla ska ges samma möjligheter 

till professionell och personlig 

utveckling. SEB motverkar alla former 

av diskriminering och trakasserier, 

antingen det beror på personens etniska 

eller nationella ursprung, kön, hudfärg, 

tro, religion, medborgarskap, ålder, 

funktionshinder, civilstatus eller sexuell 

läggning. 

68 

Integrerad 

rapport 

Mänskliga 

rättigheter 

 Det är en naturlig del av SEB:s åtagande 

att bedriva en etisk affärsverksamhet. 

SEB:s målsättning är att inte orsaka, 

bidra till, eller vara direkt kopplad till 

negativ påverkan vad gäller mänskliga 

rättigheter. Att respektera och främja 

mänskliga rättigheter stödjer bankens 

affärsstrategi och relationerna med 

intressenterna. 

68 

Integrerad 

rapport 

Antikorruption  SEB strävar efter att ständigt öka 

förmågan att upptäcka och förhindra 

ekonomisk brottslighet över hela 

koncernen. Banken 

övervakar officiella register över 

individer och organisationer som kan 

kopplas till penningtvätt, bedrägeri och 

terrorism. 

70 

Integrerad 

rapport 

 

 

Swedbank 2016 – Integrerad hållbarhetsrapport i årsredovisningen 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Utsläpp 

Energianvändning 

Den största delen av våra utsläpp 

genereras via energiförbrukning i våra 

kontorslokaler och via våra affärsresor. 

Därför är det viktigt för oss att 

kontinuerligt arbeta med att minska vår 

energiförbrukning samt öka andelen 

förnybar energi, 

176 



 

 
 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Jämställdhet För att få en mer jämställd bank där 

medarbetare har olika bakgrund genomför 

vi insatser för jämställda löner, 

arbetsförhållanden, föräldraskap, 

rekrytering, likabehandling och mångfald 

samt för att motverka diskriminering och 

trakasserier. 

174 

Mänskliga 

rättigheter 

 Våra hållbarhetsfonder förvaltas med 

särskilda kriterier inom mänskliga 

rättigheter 

173 

Antikorruption  Penningtvättslagen ställer krav på att vi 

har god kundkännedom och att vi 

fortlöpande uppdaterar och dokumenterar 

den. Vi strävar ständigt efter att förbättra 

våra system och processer i arbetet att 

motverka risker för penningtvätt, 

terroristfinansiering och korruption. 

171 

 

 

Swedbank 2017 – Integrerad hållbarhetsrapport i årsredovisningen 

Område Delområde Textutdrag Sida 
Miljö Utsläpp 

Energianvändning 

Vi arbetar även koncernövergripande med 

att minska våra egna direkta utsläpp som 

genereras från våra affärsresor, 

förbrukning av energi på våra kontor och 

genom våra inköp. Målsättningen är att 

minska våra växthusgasutsläpp med 60 

procent till 2018 med utgångspunkt 

i basåret 2010. 

181 

Sociala 

förhållanden och 

personal 

Jämställdhet 

Arbetsmiljö 

Vi anser att ökad jämställdhet och 

mångfald är avgörande för vår affär. Det 

leder till en bättre arbetsmiljö, bättre 

service till våra kunder samt ökad 

möjlighet att attrahera och behålla 

kompetens. 

180 - 

181 

Mänskliga 

rättigheter 

 I syfte att ge en ökad förståelse för 

sambandet mellan mänskliga rättigheter 

och företag i en globaliserad värld samt 

att tydliggöra vårt ansvar att vidta 

försiktighetsåtgärder och förebygga 

kränkningar av mänskliga rättigheter har 

vi antagit en koncernövergripande policy 

för mänskliga rättigheter 

192 

Antikorruption  Korruption, att makt missbrukas för 

personlig vinning, undergräver 

demokrati och skyddet för mänskliga 

rättigheter, fördjupar fattigdom, skadar 

handel och minskar förtroendet för 

samhällets institutioner och 

marknadsekonomi. Swedbank tar, där 

banken är verksam, ett aktivt 

191 



 

 
 

ställningstagande mot alla former av 

korruption. 

 

 

 

 

 

Appendix 2 - Punktlista Nordea 
Övergripande utformning av rapporten 

- Separat hållbarhetsrapport för båda åren. 

- En förändring för 2017 är tillkommande fokusområden: riskaspekten har 

inkluderats i samband med lagar och regler, en exkludering av området samhälle 

som ett eget område. 

- Övriga områden intressentdialoger samt människor avseende både internt och 

externt är gemensamma för båda hållbarhetsrapporterna. 

- Affärsområdena är återkommande: Personal banking, Commercial & Business 

banking, Wholesale banking och Wealth management, med en skillnad i att 

dessa presenteras först för 2017. 

- Gemensamt: riskbedömningar av leverantörer och kunder inom samtliga 

områden.  

- Gemensamt: information om det aktiva ägandet och dialoger med kunder och 

leverantörer ang alla områden 

- Förändring för 2017 är en omfattande beskrivning av de 17 Globala målen. För 

2016 presenterades endast fyra mål som fokus, 2017 ger utrymme för samtliga, 

med nya mål i fokus. 

- Förändring för 2017: Nordeas arbete med uteslutning av företag som påverkar 

den hållbara utvecklingen negativt för 2017. Ex de som brukar kol, som kränker 

mänskliga rättigheter och liknande.  

- Nytt för 2017 kan ses i de policys som införs för det senare året, gällande 

samtliga områden.  

Miljö  

- Gemensamt för rapporterna är vikten av att se till sina kunder och leverantörer, 

miljöfrämjande arbete genom riskbedömningar och dialoger. 

- En utveckling för 2017 är förståelsen för den direkta påverkan på miljön 

verksamheten har.  

- Resultatindikatorer gällande koldioxidutsläpp finns återgivet i båda rapporterna, 

tydligare förklaring återfinns i text för 2017. 

- Förändring inom direkt påverkan är användandet av förnybara energikällor. I de 

fall det inte går, beskrivs en klimatkompensation 2017.  

- Gemensamt för rapporterna är utvecklingen av digitaliseringen, ett steg i att 

minska verksamhetens miljöpåverkan i form av bland annat minskade 

affärsresor.  

- Förändring verksamheten för 2017: introducerar gröna lån i deras produktutbud, 

under 2016 endast gröna obligationer. 



 

 
 

Sociala förhållanden och personal 

- Informationen är till stor del oförändrad mellan åren.  

- Inom de gemensamma dragen återfinns engagemanget i samhället som en viktig 

del i deras företagsstrategi.  

- Intressentdialoger är gemensamt för båda åren, en viktig del för att 

vidareutveckla verksamheten. 

- Ett stödjande arbete gentemot entreprenörskap är gemensamt, med en förändring 

för 2017 i den särskilda inriktningen mot start-ups med innovativa, 

hållbarhetsfrämjande idéer.  

- Visar på ett samhällsbidrag genom tillhandhahållande av utbildning av unga, 

detta redovisas i båda hållbarhetsrapporten. Praktikmöjligheter erbjuds. 

- Inriktningen mot diversifiering och inkludering på arbetsplatsen beskrivs 

liknande för båda åren. Mångfald och jämställdhet. Fokus på att stänga lönegap, 

ett gediget jämställdhetsarbete, särskilt inom ledningen. 

- En förändring för 2017 inom det interna arbetet är fokuset på mål nummer tre: 

God hälsa och välmående.  

Mänskliga rättigheter och antikorruption 

- Framhåller sin ställning inom frågor rörande mänskliga rättigheter på ett 

oförändrat sätt för båda åren, visar på förebyggande arbete för brott inom 

området. 

- En utveckling för 2017: ett fördjupat arbete kring riskbedömningar av kunder 

och leverantörer. 

- Arbetet inom antikorruption genom policys för båda åren, de har både ett internt 

och externt riskmedevetet arbete kring området, årlig uppdatering av nämnda 

policys.  

 

 

Appendix 3 – Exempel på förändringar 
 

 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

Miljö - 2016 - kartläggning för 

att finna potentiella 

åtgärder i 

energiförbrukning. 2017 - 

tagit fram checklista med 

konkreta åtgärder 

 

- Uppdaterat rutiner vid 

miljöriskbedömning i 

samband med 

kreditgivning 2017 och 

ett högre krav ställs på ett 

transparent synsätt på 

hållbarhetsfrågor. 

 

- Kortsiktiga mål för 

2016, långsiktiga mål 

för 2017. 

 

- Lyfter fram den 

direkta påverkan 

mycket tydligare i 

löptext 2017, men 

har en tydligare 

sammanställning av 

siffror för 2016. 

 

- Presenterar gröna 

lån som en del av 

deras produktutbud. 

2017 

- 2017 förklarar 

SEB att deras 

initiativ är 

otillräckliga för att 

uppmuntra 

alternativa 

mötesformer ang. 

miljöpåverkan, ex 

koldioxidutsläpp. 

 

- Mer förklarande 

2017 om indirekta 

miljöpåverkan 

 

- 2017 mäts 

koldioxidavtryck i 

- En strängare syn 

på negativ 

påverkan för 2017 

- ett tydligare 

ramverk gällande 

uteslutna företag, 

ex uteslutande av 

bolag som 

allvarligt kränkt 

internationella 

normer och 

konventioner till 

skydd för miljö 

utan 

förändringsvilja 

samt produktion av 



 

 
 

- Utvecklat information 

om riktlinjer avseende 

affärsrelationer inom 

skogs- och lantbruk. 

Beskriver deras 

förväntningar 2017. 

 

- Mål att bli 

kolneutral 2017 

 

- Användande av 

förnybara 

energikällor och 

klimatkompensation. 

2017. 

aktiefonder, mål 

från 2016, 

genomfördes 2017. 

 

fossila bränslen 

kol, olja gas samt 

uran. 2017 

 

- Ny produkt under 

2017 kallade gröna 

obligationer. 
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