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Research question: How does SEB choose sustainability reporting to strengthen its 
legitimacy? 

Purpose: The purpose is to provide an understanding of how a bank in Sweden works to report 
its sustainability work. The aim is also that the study should lead to an understanding of how a 
bank's sustainability work, as expressed in sustainability reports, creates legitimacy for the 
bank's stakeholders. 

Method: The method in the study was a combined qualitative and quantitative content analysis. 
Based on a selected business case, sustainability reports were surveyed in the years 2008-2016. 
GRI:s guidelines were used as a basis for sustainability reporting. 

Conclusion: The study's result describes extensive work with sustainability within the bank. 
The social and environmental dimension takes the most space in sustainability reports while 
the economic dimension is not as extensive. The result also shows that sustainability reporting 
is a relatively open concept that can be interpreted differently from organization to 
organization. 
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1.Introduktion	  
___________________________________________________________________________ 

Till att börja med introduceras en bakgrund till studien. I bakgrunden förklaras ämnen 
som CSR, GRI och dess uppkomst. Efter bakgrunden problematiseras ämnet och går in 

på banksektorn. Kontentan blir ett formulerat syfte samt en forskningsfråga. 
___________________________________________________________________________ 

1.1	  Bakgrund	  
Historiskt sett är klimatet något som förändrats på olika sätt. I det rådande klimatläget sker 
stora negativa förändringar som till stor del är på grund av människan. Den stora förändringen 
har pågått sedan 1800-talets andra hälft där medeltemperaturen ökat med nästan en grad, även 
varmare världshav och smältande isar är alvarliga miljöproblem som uppstått på grund av 
människans agerande (Naturvårdsverket, 2017). 

Det upptäcktes sedan ett samband mellan ekonomisk tillväxt och användandet av jordens 
resurser (Higgins, 2013). Om samhället inte tar hänsyn till jordens resurser kommer det att få 
allvarliga konsekvenser i framtiden. Det handlar om att lyfta fram samhällets förmåga att kunna 
uppnå ett hållbart samhälle, att parallellt möta de behov som finns samtidigt som att se till att 
framtida generationers behov också uppfylls (Higgins, 2013). 

Efter att hållbarhet blivit ett känt uttryck växte det fram flera olika termer som berörde 
hållbarhet, där bland annat begreppet CSR myntades inom organisationer (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2015). CSR är något som börjat användas under senare år även fast det 
redan introducerades på 1950-talet (Moura-‐Leite & Padgett, 2011). CSR handlar om socialt 
ansvarstagande och innefattar bland annat arbete med etiska frågor, mänskliga rättigheter och 
anställningsförhållanden. CSR omfattar det hållbara arbetet ett företag väljer att göra utöver 
det som företag måste göra. CSR är inte byggt på lagar på grund av dess transnationella karaktär 
(Borglund, De Geer & Frostenson, 2017). Företag vill ta ansvar för de områden de påverkar 
sett till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Ansvaret handlar om att frivilligt 
hantera de konsekvenser deras arbete har på samhället (Crane, McWilliams, Matten, Moon & 
Siegel, 2009). 
 
Fram till år 2016 har det inte funnits några lagar angående hållbarhetsredovisning förutom för 
statliga företag (Regeringen, 2015). Det har istället legat en förväntan på att företag ska ta egna 
initiativ med att arbeta hållbart. Myndigheter och politiska organisationer haft en pådrivande 
och stödjande roll till att detta sker. Det har tillsammans med påtryckningar från företagets 
konsumenter och intressenter gjort att många svenska företag redan innan lagändringen har valt 
att lämna rapporter om sin samhällspåverkan (Regeringen, 2015). 

1987 skrevs den första internationella rapporten angående hållbar utveckling ”Brundtland-
rapporten”. Rapporten beställdes av FN och hade som syfte att ta fram förslag på hur 
långsiktiga strategier för miljön kunde bidra till en hållbar utveckling (Brundtland, 1987). Efter 
framställandet av rapporten ökade också intresset för miljön. Det ledde i sin tur till att 
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miljöpåverkan och miljöarbete började tas upp mer omfattande i företagens redovisningar, då 
de började känna en press utifrån att behöva ta ett större ansvar för miljön (Bergström, Casasús 
& Ljungdahl, 2002). 

Med hjälp av hållbarhetsredovisning är det möjligt för företag att visa hur de arbetar med 
hållbarhet. Användandet av hållbarhetsredovisning blir allt vanligare runt om i världen 
(KPMG, 2017). Hållbarhetsredovisning betyder att företag tar upp icke-finansiell information 
i de årliga rapporterna och kan inkludera socialt- och miljömässigt ansvar. Ur CSR skapades 
modellen TBL som innebär att företag ska fokusera på tre dimensioner, den miljömässiga, 
sociala och ekonomiska (Elkington, 1994). Definitionen av vad hållbarhetsredovisning är 
uppkommer i FAR:s (2017) rekommendationer RevR6 och definieras som:  

”Frivilliga separata redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala 
förhållanden samt den ekonomiska utveckling som är knuten till dessa förhållanden.” 

Ett flertal internationella standarder har skapats för hur upprättandet av hållbarhetsredovisning 
bör gå till (Gray, 2010) den standarden som används flitigast är GRI (KPMG, 2017). GRI 
innebär att ett antal riktlinjer ska tillämpas på organisationers redovisning för att resultera i en 
mer transparent verksamhet samt en ökad trovärdighet. Syftet med GRI är att underlätta för 
intressenter att kunna jämföra företag mot varandra sett till olika hållbarhetsaspekter 
(Frostenson, 2015).  
 
Tidigare studier visar att banksektorn ligger efter angående hållbarhetsredovisning (Barth & 
Wolff, 2009). Bankerna har en central roll i dagens samhälle då de har en stor inverkan på hur 
världsekonomin utvecklas. En anledning till att banksektorn hamnat på efterkälken är att 
branschen redan ser sig som miljövänlig jämfört med mer miljökrävande branscher (Jeucken, 
2004). Det är svårt att fastställa vilka av bankernas åtgärder och erbjudanden som egentligen 
är miljövänliga. Det har blivit allt svårare att mäta vad bankernas agerande har för effekt på 
både bankerna själva samt på den hållbara utvecklingen (Weber, 2005). 

Fram till år 2016 har det inte funnits några krav på privata företag att behöva ha en redovisning 
som visar icke-finansiella siffror. En lag trädde sedan i kraft den 31 december 2016 som innebär 
att större bolag bland annat ska visa miljörelaterade frågor i redovisningen (Prop. 2015/16:193; 
Regeringen, 2015). I banksektorn har hållbarhet blivit ett sätt att kommunicera med sina 
intressenter samt utveckla sin marknadsföringsstrategi då hållbarhet stärker sociala kontrakt i 
samhället (Weber, 2005). En del i den hållbara utvecklingens framfart har handlat om att 
företag börjat se finansiella risker med miljöproblemen där nästan hälften av företagen i världen 
anser att det finns finansiella risker kopplat till miljöproblemen (KPMG, 2017). Utvecklingen 
av finanssektorn har också främjats av ett samarbete med UNEP där de upprättat ett globalt 
partnerskap angående miljöfrågor (UNEP FI, 2011). 

Samhällets växande intresse för hållbarhet har resulterat i att kraven från samhället angående 
frågor som transparens och information hos företag har ökat (Deegan & Unerman, 2011). 
Regleringar angående hållbarhetsredovisning har också ökat världen över (KPMG, 2017). 
Därför blir det allt vanligare att företag belyser sin hållbarhet där de i många fall tar hjälp av 
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hållbarhetsredovisning (Deegan, 2002). Hållbarhet anses däremot vara ett komplext begrepp 
som inte bara är på organisationsnivå utan har en mer global omfattning (Gray, 2010). 

Initiativet FFG (2017) arbetar med att konsolidera bankerna i Sverige angående deras 
hållbarhetsredovisning. Granskningen sker en gång per år och går igenom bankernas riktlinjer 
utifrån internationella principer för att se hur de följs i praktiken. De tar hänsyn till 13 olika 
hållbarhetsområden där ett betyg sätts för respektive område. Efter att de har gjort 
granskningen sker en jämförelse mellan bankerna för att visa vem som utför det bästa, mest 
omfattande hållbarhetsarbetet sett till de olika områdena. Valet av bank har gjorts genom att se 
till de svenska storbankerna, de fyra bankerna som kategoriseras som svenska storbanker är 
SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken (Svenska Bankföreningen, 2017). Efter att 
resultatet sammanställts var det SEB som fick det högsta betyget bland storbankerna och anses 
därför enligt FFG (2017) vara den svenska storbanken som utfört det bästa, mest omfattande 
hållbarhetsarbetet (FFG, 2017).  

Organisationerna som ligger bakom initiativet FFG (2017) är Sveriges Konsumenter, Amnesty 
International, Diakonia, Fair Action och Naturskyddsföreningen. De anses alla vara oberoende 
organisationer vars arbete går ut på att skapa ett bättre, mer långsiktigt samhälle (FFG, 2017). 
Sett till omfattningen på granskningen samt till de organisationer som ligger bakom initiativet 
ser studiens författare det här som den mest relevanta informationen att utgå ifrån för att få en 
förståelse för och kunna jämföra banksektorns hållbarhetsarbete.  

1.2	  Problemdiskussion	  
Historiskt har hållbarhetsredovisning använts på olika sätt. Hahn & Kühnen (2013) förklarar 
att på 1970-talet bestod redovisningen mestadels av finansiella rapporter där de i vissa fall 
kompletterades av rapporter om social påverkan. Under 1980-talet skiftade fokus till 
miljöproblemen. I slutet av 1990-talet började forskning inom redovisning ta fart och 
användandet av både miljömässiga- och sociala dimensioner inom redovisning ökade. Utöver 
den finansiella årsredovisningen började företag göra externa rapporter som inkluderade både 
miljömässiga- och sociala aspekter. Det här blev grunden till hur dagens hållbarhetsredovisning 
kom till att se ut. 

 En stor del i varför hållbarhetsredovisningar började implementeras i slutet av 1990-talet var 
den oberoende organisationen GRI:s utgivande av riktlinjer om hur hållbarhetsredovisning bör 
upprättas. Meningen med riktlinjerna var att underlätta för företag att upprätta sina 
hållbarhetsredovisningar. Trots att fördelarna med att följa riktlinjerna var många finns det 
även nackdelar då riktlinjerna ska fungera i olika branscher, i olika länder. Det här gör att det 
ibland kan vara svårt att tillämpa riktlinjerna för företag då lagarna och reglerna kan skilja 
mellan både länder och branscher. Inom det här området saknas det relevant forskning och 
utvecklingen pågår ständigt (Hahn & Kühnen, 2013).  

McCormick (2011) beskriver att banker möjliggör investeringar för privatpersoner och företag. 
Genom sin verksamhet har de direkt och indirekt påverkan på omgivningen (Jeucken, 2004). 
Direkt påverkan handlar om delar som är direkt kopplade till kontorsmiljön och kan handla om 
allt från anställningsvillkor till avfallshantering. Indirekt påverkan är något som är svårare att 
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ansvara för. Det handlar om kreditgivning, kapitalförvaltning och investeringar för både 
privatpersoner och företag. Den indirekta påverkan anses enligt Jeucken & Bouma (1999) vara 
ett mer intressant område att forska om inom banksektorn. Den indirekta påverkan är 
besvärligare att mäta då det är svårt att hålla reda på exakt var ens investeringar och 
kreditgivning hamnar. 

Vid investeringar kan det uppstå problem då många aktieägare är ute efter att maximera sin 
vinst, där även företag i grunden vill vinstmaximera (Chow, Durand & Koh, 2014). Dock 
menar Chow et al. (2014) att det också finns en etisk del i en investeringsverksamhet där alla 
anses vilja ha ett långsiktigt hållbart samhälle. Relationen mellan dessa leder fram till hur ens 
investeringar kommer utformas, om de ekonomiska eller de hållbara aspekterna prioriteras. 
Den indirekta påverkan är en viktig del i en banks hållbarhetsarbete då de ansvarar för att stora 
summor pengar inte ska hamna i fel händer (SEB, 2017).  

Hållbarhetsarbetet bygger på att skapa goda relationer med sina intressenter och då krävs det 
legitimitet för att på så sätt skapa ett trovärdigt och professionellt intryck gentemot dessa. Inom 
banksektorn är legitimitet ett ytterst relevant område på grund av att verksamheten är beroende 
av intressenternas uppfattning om företaget (McCormick, 2011). Legitimitet är en generaliserad 
uppfattning eller ett antagande om att ett företags handlingar är önskvärda, värdiga eller 
lämpliga inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar, övertygelser och 
definitioner (Suchman, 1995). Legitimitetsteorin berör hur legitimitet skapas i en organisation. 
Sett till vad legitimitet betyder för en organisation handlar det om att få ett slags berättigande 
från omvärlden (Frostenson, 2015). Då en verksamhets existens är beroende av omvärldens 
syn på verksamheten krävs legitimitet gentemot dessa för att kunna fortsätta driva den. 
Legitimitet ses på så sätt som en resurs som ligger till grund för att kunna använda sig av andra 
resurser. Legitimitet används som en strategi som ett företag tillämpar för att få en förståelse 
för omvärlden och då kunna möta de värderingar och normer som omvärlden eftersträvar 
(Frostenson, 2015). 

Legitimitet ges från intressenter och påminner om sociala kontrakt. Eftersom alla intressenter 
har en subjektiv värdering om vad legitimitet är så kan uppfattningen om olika företag skilja 
sig mellan intressenter. Det finns en lucka i kunskapen mellan forskningen och verkligheten 
om hur hållbarhetsredovisning ska göras och hur det kan påverka företags legitimitet (Manetti 
& Toccafondi, 2014). Något som forskarna intresserat sig för inom hållbarhetsredovisning är 
att försöka få en ökad förståelse för motiven bakom varför företag väljer att använda sig av den 
typen av redovisning. Deegan (2002) beskriver det som att företag gör det för att mätta begär 
från utomstående intressenter samt stärka legitimiteten inom specifika områden för att påverka 
sin image och därmed sin framtida överlevnad.  

Barth & Wolff (2009) menar att banksektorn ligger efter och har inte reagerat tillräckligt snabbt 
angående hållbarhetsproblem jämfört med andra sektorer. Det här är ett stort problem då 
banksektorn har en central roll i världsekonomin vilket gör att den har en hög exponering sett 
till hållbarhetsrelaterade risker. Det är först under senare år bankerna har börjat använda sig av 
ämnen som legitimitet och deras indirekta påverkan på omvärlden. Banksektorn har en låg 
direkt påverkan på sin omgivning där dess indirekta påverkan är ett betydligt större problem 
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då de ansvar för sina intressenters samhällspåverkan. Dessutom har forskning visat att bankerna 
inte tycker att det är viktigt att följa riktlinjer som inte är obligatoriska på myndighetsnivå 
(Barth & Wolff, 2009). Det finns två orsaker till att banker tänker på hållbarhet, enligt Weber 
(2005) är den första anledning att minska sina kostnader genom en lägre energi- och 
vattenförbrukning. Den andra anledning är att de vill visa för sina intressenter att de är 
miljövänliga och på så vis bygga upp sin legitimitet (Weber, 2005).  

Då banksektorn ligger efter andra branscher i hållbarhetsfrågan är det en relevant sektor att 
fördjupa sig i och diskutera mer om hur arbetet går till där (Barth & Wolff, 2009). Idag arbetar 
många banker med hållbarhetsredovisning och den storbank som får högst betyg i Sverige är 
SEB (FFG, 2017). Med hänsyn till det, är det intressant att se närmare på hur SEB sköter sina 
hållbarhetsredovisningar med hänsyn till dess intressenter och deras legitimitet. Genom att 
studera hållbarhetsredovisningar eftersöks en ökad förståelse för hur de väljer att bygga upp 
sina hållbarhetsrapporter för att försöka styrka sin legitimitet. Vad de väljer att prioritera i 
rapporterna för att försöka skaffa sig konkurrens- och ekonomiska fördelar. Då de är den 
storbanken som fått högst betyg i FFG (2017) årliga rapport är det sannolikt att deras arbete är 
bättre och mer omfattande än det arbete som andra banker utför och förmedlar i sina 
hållbarhetsredovisningar. 

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet är att bidra med förståelse för hur en bank i Sverige arbetar med att redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Syftet är även att studien skall leda till förståelse för hur en banks 
hållbarhetsarbete, som det uttrycks i hållbarhetsrapporter, skapar legitimitet till bankens 
intressenter. 

•   På vilket sätt väljer en storbank att hållbarhetsredovisa för att styrka sin legitimitet? 

1.4	  Målgrupp	  	  
Undersökningen vill bidra med kunskap till människor inom professionen som arbetar med 
hållbarhet och söker information för att förstå hur en bank använder sig av 
hållbarhetsredovisning. Studien inriktar sig specifikt på ett företag vilket bör tas i beaktande 
vid ett eventuellt användande av undersökningen i forskning eller för företag som söker 
information om hur legitimitet skapas för en bank. Även framtidens studenter kan ha nytta av 
arbetet som inspiration inför uppsatsarbeten. 

1.5	  Avgränsning	  	  
Eftersom hållbarhet är ett öppet och brett begrepp har studien avgränsats till att beröra 
hållbarhetsredovisning. I studien används en kvalitativ- och en kvantitativ metod för att få en 
djupare insikt i hållbarhetsredovisning och för att få en mer generaliserad bild. I hänsyn till det, 
valdes en fallstudie inriktad enbart på ett företag och dess hållbarhetsredovisning. Företaget 
bestämdes med hjälp av FFG (2017) rapport där SEB fått högst betyg och anses därför vara 
den ledande storbanken i Sverige inom hållbarhet. Det anses därför intressant att ta reda på mer 
om hur de arbetar. Tidsperioden avgränsas till de år som SEB har utfört sin 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. SEB började implementera GRI:s riktlinjer år 
2008 vilket gör åren 2008–2016 intressanta. År 2009 valdes bort då den hållbarhetsrapporten 
var på engelska och det skulle försvåra framtagandet av nyckelorden.   
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2.Teoretiskt	  ramverk	  
___________________________________________________________________________ 

Till att börja med förklaras vad hållbarhetsredovisning är med hjälp av ett flertal 
teorier och riktlinjer. Sedan presenteras information utifrån de studier som gjorts 

kring hållbarhetsredovisning. Först förklaras Carrolls pyramid med tillhörande fyra 
nivåer, sedan förklaras TBL:s tre dimensioner för att sedan leda fram till hur GRI:s 
ramverk är uppbyggt. Avslutningsvis belyses intressentteorin och legitimitetsteorin. 

___________________________________________________________________________ 

2.1	  Hållbarhetsredovisning	  
Användandet av hållbarhetsredovisning är något som har ökat under senare år och är ett 
kommunikationsverktyg till potentiella eller existerande intressenter (Bowers, 2010; Roca & 
Searchy, 2012). En hållbarhetsredovisning förekommer antingen i ett företags årsredovisning 
eller i en egen bilaga. Redovisningen innefattar både kvalitativ och kvantitativ information om 
hur företaget arbetat för att förbättra sig inom sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. 
Desto större omfattning av information i hållbarhetsrapporterna desto större blir intresset för 
företaget. Något att ha i åtanke är att företag inte behöver följa några specifika riktlinjer för hur 
upprättandet av hållbarhetsredovisningen ska se gå till och kan därför variera mellan företag 
(Roca & Searchy, 2012).   

I föreskrivande studie undersöks fallföretagets hållbarhetsredovisning och hur den påverkar 
legitimiteten hos dess intressenter. Organisationen FFG arbetar med att konsolidera bankerna 
i Sverige angående deras hållbarhetsredovisning. När de har gjort det sker en jämförelse mellan 
bankerna för att ta reda på vem som utför det bästa, mest omfattande hållbarhetsarbetet sett till 
olika aspekter. När allting räknats samman är det fallstudieföretaget SEB ligger i topp bland 
storbankerna och anses därför enligt FFG (2017) vara den svenska storbanken som utför det 
bästa hållbarhetsarbetet. 

Dagens regler innefattar inte alla företag även om det finns olika lagförslag för detta. Idag 
behöver statliga företag och företag som har en balansomslutning på över 200 miljoner upprätta 
icke-finansiella rapporter (Regeringen, 2015). Hållbarhetsredovisning kan granskas och 
bedömas utifrån en utgiven rekommendation av FAR SRS som heter RevR 6 – bestyrkande av 
hållbarhetsredovisning (FAR, 2016). Meningen med RevR 6 är att revisorer ska kunna utgå 
ifrån standarden när de gör sina granskningar. Hållbarhetsredovisning kan ske med hjälp av 
GRI:s riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen har kritiserats för att den endast anses vara en 
marknadsföringsstrategi från företagens sida istället för att upprättas för att värna om miljön 
(Grafström et al., 2015). 

2.1.1	  Carrolls	  pyramid	  
Carrolls pyramid har fyra nivåer av ansvarstagande och är uppbyggd som en pyramid med fyra 
delar. Pyramiden består nerifrån upp av ekonomiskt ansvar, legalt ansvar, etiskt ansvar och 
filantropiskt ansvar (Carroll, 1991). Se figur 1 för en illustration av Carrolls pyramid (1991). 
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Figur 1: Carrolls Pyramid (källa: egenarbetad). 

 
Förklaringarna till varje nivå i Carrolls pyramid (1991) förklaras i tabell 1:  
 
Tabell 1: Nivåer i Carrolls pyramid (källa: Carroll, 1991). 

Filantropiskt ansvar Bidra till samhället och förbättra livskvaliteten.  
Etiskt ansvar Skyldighet att se till vad som är rättmätigt, rättvist för att 

undvika att göra skada. 
Legalt ansvar Lagen är samhällets kodifiering för vad som är rätt och fel. 
Ekonomiskt ansvar Ligger till grund för all företagsverksamhet. 

 

Pyramiden är kritiserad av Carroll (2003) själv för att uppfattas som hierarkisk då det ser ut 
som att ”Filantropiskt ansvar” är det viktigaste ansvarsområdet, vilket inte stämmer. De 
viktigaste delarna är de två nedre delarna i pyramiden som består av liknande krav, sedan är 
det meningen att nå högre upp i pyramiden. 

2.1.2	  Triple	  Bottom	  Line	  
Elkington (1994) revolutionerade sättet att se på hållbarhetsredovisning när han myntade 
modellen TBL. Modellen består av tre olika dimensioner, social, miljömässig och ekonomisk. 
Modellen går ut på hur ett företag ska se sig själva inom de tre dimensionerna. Den första av 
de tre dimensionerna är den ekonomiska, som handlar om hur företagets ekonomiska ställning 
ser ut. Därefter kommer den sociala dimensionen som handlar om hanterandet av ens sociala 
åtaganden gentemot omvärlden. Den tredje dimensionen i modellen är den miljömässiga som 
handlar om hur företaget hanterar miljöfrågor. Se figur 2 för en illustration av TBL. 
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Figur 2: TBL (källa: egenarbetad). 

De tre dimensionerna i figur 2 ovan förklaras nedanför efter miljömässig, ekonomisk och 
social. De tre dimensionerna ligger även till grund för GRI (2017). Se tabell 2 för en full 
definition per dimension. 
Tabell 2: TBL:s dimensioner (källa: egenarbetad). 

Miljömässig Den miljömässiga delen handlar om vilket ansvar bolag ska 
ta för att bedriva sin verksamhet på ett sätt som långsiktigt 
reglerar dess negativa påverkan på jordens resurser 
(Retolaza et al., 2009). 

Ekonomisk Den ekonomiska delen handlar om vilket ansvar bolag kan 
och bör ta i samhället, samtidigt som företag också behöver 
vara lönsamma för att vara långvariga i branschen, samt att 
ha långsiktiga mål (Grankvist, 2009). 

Socialt Den sociala delen handlar om vilket ansvar bolag ska ta för 
att driva sin verksamhet som en god samhällsmedborgare 
med hänsyn till andra medborgares och intressenters hälsa 
och välbefinnande (Grankvist, 2009). 

2.1.3	  GRI	  
1997 grundades Global Reporting Initiative som förkortas till GRI (GRI, 2017). GRI uppkom 
som en utveckling av CSR (Brown, de Jong & Lessidrenska, 2009). GRI blev det 
internationella ramverket för hur hållbarhetsredovisning bör gå till i organisationer och 
meningen är att de ska gå att tillämpa på alla olika sorters organisationer. GRI har ett antal krav 
som ska appliceras på organisationen för att hållbarhetsredovisningen ska vara legitim (Roca 
& Searchy, 2012). Med hjälp av kraven ska organisationer kunna välja att tillämpa GRI för att 
på så sätt öka sin trovärdighet samt öka sin transparens för sina intressenter. GRI är ett ramverk 
som hjälper företag att tillämpa de principer och regler som behövs för att kunna upprätta en 
fullständig hållbarhetsrapport. GRI finns i ett betygssystem med nivåerna A, B och C, därefter 
kan ett plus tillkomma på betyget om företagets redovisning även har reviderats av en extern 
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part. För de olika betygen menar GRI att ett företag bör använda sig av ett visst antal nyckelord 
från deras riktlinjer, nyckelorden benämns enligt GRI:s riktlinjer som resultatindikatorer. 

För betyget C ska det redovisas 10 resultatindikatorer och minst en från vardera av 
dimensionerna, social, miljömässig och ekonomisk. För betyget B ska det redovisas minst 20 
resultatindikatorer och för betyget A ska alla resultatindikatorer redovisas och om inte förklaras 
varför de inte redovisas (GRI, 2017). Det här sköter bankerna på olika sätt och får därför olika 
betyg enligt GRI. Det finns två olika typer av indikatorer där kärnindikatorer anses vara de 
mest relevanta och är väsentliga att inkludera för de flesta organisationer, medan vid 
användandet av tilläggsindikatorer görs en bedömning om de anses vara relevanta för 
respektive organisation (GRI, 2011). GRI är uppbyggt utifrån TBL och innefattar en social-, 
miljömässig- och ekonomisk dimension (Roca & Searchy, 2012). Se bilaga 1 för GRI:s 
riktlinjer. Zackrisson et al. (2017) menar att de flesta indikatorerna kan kopplas direkt till de 
tre dimensionerna. 90 procent av GRI:s indikatorer kan härledas till en eller flera av 
dimensionerna. Se tabell 3 för GRI:s principer och vad de innebär. 
Tabell 3: GRI:s principer (källa: Frostenson, 2015) 

Väsentlighet 

Redovisningen ska omfatta de områden och indikatorer 
som speglar organisationens mer betydande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala påverkan, inklusive områden 
och indikatorer som i väsentlig grad påverkar 
intressenternas bedömningar och beslut. 

Kommunikation 
med intressenter 

De viktigaste intressenterna ska identifieras, och en 
redogörelse ska finnas för hur dessa intressenters rimliga 
förväntningar tillgodoses. 

Hållbarhets - 
sammanhang 

Organisationens resultat ska presenteras inom en bred 
definition av hållbar utveckling 

Fullständighet 

Det ska vara möjligt att bedöma organisationens 
ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan utifrån 
redovisningen genom att den täcker relevanta 
ämnesområden, omfattar tillräckligt antal indikatorer samt 
är korrekt avgränsad, dessutom ska intressenterna ha 
möjlighet att utvärdera organisationens resultat under 
redovisningsperioden. 

Balans 
Redovisningen ska beskriva både positiva och negativa 
aspekter av organisationens resultat för att på så sätt 
möjliggöra utvärderingen av verksamheten. 

Jämförbarhet 

Frågor och information ska väljas, sammanställas och 
redovisas konsekvent och på ett sådant sätt att det går att 
jämföra organisationens resultat över tid och i förhållande 
till andra organisationer. 

Precision 
Redovisad information ska vara så detaljerad och korrekt 
att intressenterna kan bedöma organisationens resultat och 
fatta beslut. 

När redovisning ska 
avges 

Redovisningen upprättas efter en fast tidsplan och i så god 
tid att intressenterna har möjlighet fatta sina beslut. 

Tydlighet 
Informationen ska göras tillgänglig på ett sådant sätt att 
den kan förstås och vara tillgänglig för de intressenter som 
redovisningen vänder sig till. 
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Tillförlitlighet 

Information om processer där redovisning upprättas ska 
dokumenteras, sammanställas, analyseras och presenteras 
på ett sådant sätt att den kan granskas med avseende på 
kvalitet och väsentlighet.  

2.2	  Intressentteorin	  
Flera teorier har använts genom åren för att undersöka CSR och intressentteorin är den mest 
framträdande. Organisationer har skyldigheter gentemot många individer och grupper som 
både påverkar och påverkas av organisationen. Dessa inkluderar bland annat kunder, anställda, 
leverantörer och aktieägare (Roca & Searchy, 2012). 
  
Deegan & Unerman (2011, s.350) definierar en intressent som: ”Varje identifierbar grupp eller 
individ som kan påverka uppfyllandet av en organisations mål eller som påverkas av 
uppnåendet av en organisations mål.” Intressenter går att titta på ur två perspektiv, ett etiskt- 
och ett företagsledningsperspektiv. Det etiska perspektivet menas med att intressenter ska 
bemötas med lika värde och behandlas rättvist av organisationen. Det andra perspektivet, 
företagsledningsperspektivet, handlar om att organisationer gynnar de intressenter som har 
mest inflytande på organisationen i sig (Deegan & Unerman, 2011).  
 
En vanlig definition av en intressent är att den är någon eller något som kan påverka en 
organisation samt även kunna påverkas av en organisation. Historiskt sett har investerare och 
kreditgivare setts som huvudintressenter i den finansiella redovisningen. Det här är något som 
utvidgats i modern tid där flera typer av intressenter som kunder, leverantörer, anställda, 
statliga myndigheter samt det övriga samhället har börjat inkluderas. Sättet att se på 
redovisningen har också förändrats där ett användarperspektiv har lyfts fram. Olika kategorier 
av användare har uppmärksammats samt deras olika behov. Här är hållbarhetsredovisningen 
ett tydligt exempel där det uppmärksammas hur olika typer av användare grundar sina 
ekonomiska beslut efter deras intresse för hållbarhetsinformation. En viktig relation inom 
intressentteorin är relationen mellan ’input’ och ’output’, det vill säga vad en intressent är villig 
att satsa för att samtidigt kräva ett visst resultat. Det kan dels vara finansiella krav där en viss 
investering kräver en viss avkastning, det kan även handla om hållbarhet där 
hållbarhetsinformation förmedlas utåt för att ens rykte och anseende hos dessa intressenter ska 
bestå (Frostenson, 2015). Enligt Frostenson (2015) är de mest relevanta fenomenen som kan 
förklaras genom intressentteorin: 

•   Varför redovisningen utformas på ett visst sätt. 
•   Varför vissa redovisningsval görs. 
•   Varför viss standardisering och reglering utvecklas som den gör. 
•   Vad användare efterfrågar i redovisningen. 
•   På vilket sätt och varför användare använder redovisningen som de gör. 

Det finns tre sätt för att kommunicera med sina intressenter, de är lyhördhet, inkluderande och 
väsentlighet (Williams & Adams, 2013). Lyhördhet berör hur företags respons på intressenters 
förväntningar ser ut. De handlar om att lyssna på sina intressenter och ta med dem i sina 
beslutsprocesser. Inkludering bygger vidare på lyhördhet och handlar om hur intressenterna 
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inkluderas i företaget. Väsentlighet innefattar att företag visar och diskuterar sina problem för 
sin egen organisation samt sina intressenter (Williams & Adams, 2013). 

2.3	  Legitimitetsteorin	  
Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande om att ett företags handlingar är 
önskvärda, värdiga eller lämpliga inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar, 
övertygelser och definitioner (Suchman, 1995). 

Enligt O’Donovan (2002) är legitimitetsteori härledd från begreppet organisatorisk legitimitet 
och definieras som ett villkor eller en status som uppkommer när ett företags värdesystem är 
kongruent med det sociala systemet som företaget är en del av. Om det uppstår en faktisk eller 
potentiell differens mellan de två värdesystemen är företagets legitimitet hotad. 

Legitimitetsteorin menar att det finns ett socialt avtal mellan företaget och samhället där 
företaget måste upprätta en legitim ställning mot samhället (Deegan & Unerman, 2011). Den 
existerande forskningen menar att legitimitetsteorin har en stor del i varför företag har ökat 
förmedlandet av miljöinformation sedan början av 1980-talet. Företaget måste hålla sig inom 
vissa gränser som samhället identifierat som ett socialt acceptabelt beteende (O’Donovan, 
2002). Det handlar om att få ett berättigande från omvärlden. Traditionellt har utgångspunkten 
varit ett institutionellt och ett normativt perspektiv på makronivå när det kommer till synen på 
legitimitet. Då en verksamhets existens är beroende av omvärldens syn på verksamheten krävs 
legitimitet gentemot dessa för att kunna fortsätta driva den. Legitimitet ses på så sätt som en 
resurs som ligger till grund för att kunna använda sig av andra resurser. Legitimitet används 
som en strategi som ett företag tillämpar för att förståelse för omvärlden och då kunna möta de 
värderingar och normer som omvärlden eftersträvar. Det är alltså högst relevant för en 
organisation att sträva efter att bli legitima vilket i sin tur kommer påverka det sätt de väljer att 
bygga upp sin redovisning på (Frostenson, 2015). Cho & Patten (2007) menar att det finns en 
koppling mellan företag i utsatta branscher och företag som utför ett sämre miljöarbete i hur de 
väljer att förmedla sina miljöupplysningar. Teorin går ut på att förmedla mer omfattande 
miljöinformation för att på så sätt förbättra sin legitimitet. Genom att implementera 
legitimitetsteorin tas flera redovisningsfrågor upp. De mest relevanta anser Frostenson (2015) 
vara: 

•   Varför ett företag lämnar redovisningsinformation. 
•   Varför ett företag redovisar på ett sätt men inte ett annat. 
•   Vad är det som gör att vissa redovisningsstandarder accepteras men inte andra. 
•   Hur omgivningen tar emot en ny redovisningspraxis. 

Om ett företag försvagar sin legitimitet kan de negativa konsekvenserna bli att efterfrågan på 
företagets produkt minskar och därför en minskad intäkt (Tilling, 2004). Ett allmänt problem 
med legitimitetsteorin är att det är ett ganska öppet begrepp inom forskningen (Tilling, 2004).  

2.4	  Analysmodell	  
För att säkerställa metoden samt analysen har en analysmodell upprättats. Modellen bygger på 
GRI:s riktlinjer med hjälp av de tre dimensionerna från TBL för att säkra metodens 
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tillförlitlighet. TBL valdes på grund av det är den mest använda modellen för studier som 
undersöker hållbarhet med hjälp av GRI:s riktlinjer (Roca & Searchy, 2012). För varje 
dimension finns det olika aspekter där GRI anser att ens arbete med dessa ska visas i 
rapporterna. För varje aspekt ska en kortfattad beskrivning göras som förklarar hur de väljer 
att arbeta med den. Till sin hjälp får organisationer ett flertal resultatindikatorer som respektive 
aspekt består av. Det finns två olika typer av indikatorer där kärnindikatorer anses vara de mest 
relevanta och är väsentliga att inkludera för de flesta organisationer, medan vid användandet 
av tilläggsindikatorer görs en bedömning om de anses vara relevanta för respektive 
organisation (GRI, 2011). 

Den miljömässiga dimensionen berör enligt GRI (2011) företagets påverkan på både det 
levande- och icke levande naturliga systemet. Indikatorerna bygger på att försöka täcka in den 
påverkan eller det resultat indikatorerna kan kopplas till eller har på samhället. Inom den 
miljömässiga dimensionen lyfts nio olika aspekter fram de är: material, energi, vatten, 
biologisk mångfald, utsläpp till luft och vatten samt avfall, produkter och tjänster, efterlevnad, 
transport, och övergripande (GRI, 2011). 

Den sociala dimensionen berör enligt GRI (2011) företagets påverkan på samhället runt 
företaget. Inom den sociala dimensionen har indikatorerna delats upp i fyra kategorier: 
anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. Kategorin 
anställningsförhållanden innehåller aspekterna: anställning, utbildning, hälsa och säkerhet i 
arbetet, relationer mellan anställda och ledning samt mångfald och jämställdhet. Den andra 
kategorin, mänskliga rättigheter innehåller aspekterna: icke-diskriminering, investerings- och 
upphandlingsrutiner, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, klagomålshantering, 
förhindrande av tvångsarbete och obligatoriskt arbete, förbud mot barnarbete, 
ursprungsbefolkningens rättigheter samt säkerhetsåtgärder. Kategorin organisationens roll i 
samhället innehåller aspekterna: politik, korruption, samhälle, efterlevnad och 
konkurrenshämnande aktiviteter. Den fjärde kategorin är produktansvar och den innehåller fem 
aspekter vilka är: kundernas integritet, kundernas hälsa och säkerhet, märkning av produkter 
och tjänster, marknadskommunikation samt efterlevnad. Aspekten efterlevnad förekommer två 
gånger och beroende på om efterlevnad räknas båda gångerna ingår det 22–23 aspekter i den 
sociala dimensionen (GRI, 2011). 

Den ekonomiska dimensionen berör enligt GRI (2011) företagets påverkan på ekonomin på 
lokal, nationell och global nivå angående dess intressenter. Då finansiella resultat ligger till 
grund för det ekonomiska hållbarhetsarbetet kan det vara relevant att även se till ett företags 
finansiella rapporter. Mycket av den finansiella informationen finns tillgänglig i 
årsredovisningarna snarare än i hållbarhetsrapporterna. Det som ytterligare efterfrågas i en 
hållbarhetsredovisning är hur de ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar till ett hållbart samhälle. 
Det finns tre aspekter som innefattar den ekonomiska dimensionen och de är: marknadsnärvaro, 
indirekt ekonomisk påverkan samt ekonomiskt resultat (GRI, 2011).  

Det gäller sedan att jämföra resultaten med de uppsatta målen samt att upprätta en policy. 
Policyn ska berätta om organisationens åtaganden sett till de olika aspekterna för att ge 
intressenterna en klar och tydlig bild över hur de följer dessa (GRI, 2011). 
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Analysmodellen består även av intressentteorin och legitimitetsteorin från det teoretiska 
ramverket. Intressentteorin användes för att den skapar möjligheten att se på relationen mellan 
fallföretaget och dess intressenter. Hållbarhetsarbetet utvecklas och påverkas utifrån 
förhållandet till dess intressenter. Ett företags relationer till dess intressenter är ett intressant 
ämne att utgå ifrån när legitimiteten undersöks, då legitimitet är ett värde som skapas av 
intressenterna. 

Efter intressentteorin är legitimitetsteorin relevant för att besvara studiens syfte om hur 
hållbarhet skapar eller styrker legitimitet då dessa teorier anses vara mer kompletterande än 
motsägelsefulla (Roca & Searchy, 2012). Legitimitet kan byggas upp med hjälp av intressenter 
som beskriver hur företagets värderingar svarar upp mot samhället värderingar. Modellen 
nedan visar studiens förhållningssätt gentemot det teoretiska ramverket. 

 

Figur 3: Relation mellan banker och intressenter (källa: egenarbetad). 

Modellen ovan visar sambanden mellan banker och intressenter. Bankerna hållbarhetsredovisar 
för att intressenterna ska kunna skapa sig en bild av banken. Beroende på hur banken bygger 
upp sin hållbarhetsredovisning upprättas legitimitet. Legitimiteten är beroende av hur en 
intressents värderingar överensstämmer med bankens hållbarhetsredovisning.  
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3.Metod	  	  
___________________________________________________________________________ 
Det här kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt och genomförande. Kapitlet behandlar 
vilken metod som använts, vilka för- och nackdelar denna medfört samt dess konsekvenser. 

Vidare förs en argumentation för metodvalet, vilken innehåller syftet med metoden, metodens 
inriktning och tillvägagångssättet. 

__________________________________________________________________________________________ 

3.1	  Metodval	  
Valet att göra en fallstudie har grundat sig ur att det anses vara en lämplig metod att använda 
sig av inom företagsekonomisk forskning. Fallstudier skapar en djupgående förståelse för ett 
specifikt område eller fall vilket leder till ökad kunskap inom valt ämne. Fallstudier kan även 
vara longitudinella (Bryman & Bell, 2013). Studiens syfte var att se hur fallföretaget har 
hållbarhetsredovisat över tid. 

Studien kombinerar både en kvalitativ- och kvantitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa 
delen undersöker innehållet medan den kvantitativa undersöker omfattningen av innehållet. En 
innehållsanalys lämpar sig väl till att analysera texter, så som företagsrapporter (Bryman & 
Bell, 2013). Det här görs på grund av att det svarar på studiens syfte med hjälp av innehållet 
samt omfattningen. Kvalitativa studier utgår från att det inte finns en absolut eller objektiv 
sanning utan att verkligheten kan uppfattas på olika sätt (Hedin, 1996). Den utgår ifrån att teori 
antas vara ett resultat av undersökningen istället för dess utgångspunkt. Kvalitativ forskning 
förespråkar ett mindre antal respondenter för att på så vis kunna lägga ner mer fokus på dessa 
för att få en fördjupad kunskap. Utöver kvalitativ finns kvantitativ forskning som eftersöker 
generaliserbar kunskap, vanligtvis med hjälp av statistik (Bryman & Bell, 2013). Metoden 
börjar kvalitativt med att välja ut fallföretaget och att ta ut ämnen efter GRI (2017) för att 
därefter kvantitativt mäta frekvensen. I metoden sker valet av resultatindikatorer kvalitativt för 
att därefter kvantitativt ta ut data genom antal träffar per resultatindikator, efter mätningen sker 
en kvalitativ analys på empirin.  

Vanligtvis används en induktiv ansats i kvalitativa studier och en deduktiv ansats i kvantitativa 
studier. Med induktiv ansats menas det att en modell eller teori utformas efter insamlingen av 
empirin. Motsatt till induktiv ansats handlar deduktiv om forskning, då utgår studien utifrån 
teori för att på sätt ta reda på om verkligheten och teorin stämmer överens med varandra 
(Bryman & Bell, 2013). I den här studien har fokus legat på hållbarhetsredovisningen och 
teorier kring detta, därför kan studien ses som deduktiv då vi operationaliserar teorier på 
verkligheten för att få en fördjupad förklaring.  

Användandet av en innehållsanalys ansågs passa studiens forskningsstrategi då den 
longitudinella forskningsdesignen skapar möjligheten att se förändringarna hos fallföretaget 
över tid. Intervjuer fungerar även i longitudinella studier däremot krävs det större resurser och 
är ofta komplext att utföra då studien sträcker sig över en lång tid. Det kan resultera i att empirin 
varierar över åren på grund av mänskliga faktorer. En innehållsanalys är en analys av dokument 
som på ett systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån förvalda 
kategorier (Bryman & Bell, 2013). Innehållsanalysen påverkar inga studiedeltagare som andra 
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metoder kan göra då empirin består av ett företags hållbarhetsrapporter, vilka är offentliga 
handlingar som vem som helst kan ta del av. På grund av att hållbarhetsrapporterna är offentlig 
handling behövs inte etisk konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013). 

3.2	  Litteratursökning	  
Tidigare forskning är en högst relevant del av en studie. Studiens författare har tagit del av 
Google Scholar:s elektroniska databas som innefattar stora kvantiteter artiklar om tidigare 
forskning. Elektroniska databaser är en ovärderlig resurs i studier (Bryman & Bell, 2013). 
Google Scholar valdes framför andra databaser på grund av dess användarvänlighet. Andra 
faktorer som legat bakom valet är att det är fri tillgång till innehållet samt att det vanligtvis 
förekommer fulltext av artiklarna. För att få inspiration till lämpliga sökord användes även 
litteratur inom ämnet för att få en djupare förståelse för olika termer. De sökord som har använts 
är både svenska och engelska termer, exempelvis: Non-financial reporting, Sustainability 
reporting, Legitimacy theory, Hållbarhetsredovisning i banker, CSR banking, Stakeholder 
theory, Legitimitet inom banksektorn och GRI i banksektorn. I de sökningar där det blev många 
träffar smalnades sökningen av och förfinades för att se de mest relevanta studierna. Då gjordes 
ett snöbollsurval, det innebär att en artikel valdes ut och därefter undersöktes artikelns källor 
för att hitta nya källor att använda sig av och gav även nya termer som kunde användas till nya 
sökord, den processen gjordes om ett flertal gånger (Bryman & Bell, 2013). För att validera 
artiklarna användes antal citeringar, om artiklarna är citerade många gånger i andra artiklar 
anses den som tillförlitlig då de artiklarna har fått uppmärksamhet av andra forskare 
(Vetenskapsrådet, 2006). Det finns gott om tidigare forskning angående just 
hållbarhetsredovisning samt banksektorn var för sig. Däremot finns det inte lika mycket 
forskning om hållbarhetsredovisning inom banksektorn då det är ett relativt nytt 
forskningsområde. 

3.3	  Urval	  
Population är de enheter som urvalet sker utifrån, i det här fallet banker. Banksektorn var ett 
icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurvals 
problematik är att det är svårt att få generaliserbara slutsatser angående hela populationen 
(Bryman & Bell, 2013).  Valet av banksektorn berodde på att den sektorn ligger efter angående 
hållbarhetsarbete jämfört med andra branscher (Barth & Wolff, 2009). Fallföretaget är både en 
av Sveriges största banker och är även ledande inom hållbarhetsredovisning i sin sektor på 
grund av det här var det intressant att undersöka SEB närmare för att få en förståelse för hur de 
upprättar sina hållbarhetsrapporter (FFG, 2017). Empirin samlades in med hjälp av en 
innehållsanalys av hållbarhetsrapporterna tillhörande fallföretaget. Fallföretaget har 
hållbarhetsredovisningen i en egen rapport och inte i sin årsredovisning. Studiens författare 
valde därför att använda sig av hållbarhetsrapporterna då syftet med studien var att se till hur 
de genom hållbarhetsrapportering försöker styrka sin legitimitet. Urvalets storlek är en 
diskuterad fråga och det finns inget definitivt svar, däremot är det bra att ta hänsyn till 
homogent och heterogent. Homogent betyder likartat och heterogent betyder olikartat. Om ett 
urval är heterogent är det därför mycket möjligt att populationen är det. Det här betyder att 
desto större heterogenitet i en population, desto större urval behövs (Bryman & Bell, 2013). Då 
urvalet från hållbarhetsrapporterna är grundade på de hållbarhetsrapporter som är uppbyggda 
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med hjälp av GRI:s riktlinjer, smalnades urvalet av automatiskt då det bara fanns 
hållbarhetsrapporter mellan åren 2008–2016. Företaget började använda sig av GRI:s riktlinjer 
från och med år 2008, SEB:s första hållbarhetsrapport från år 2007 är inte skriven med hjälp 
av GRI:s riktlinjer blev därför räknad som ett bortfall i studien. Under urvalsprocessen 
upptäcktes det att SEB:s hållbarhetsrapport från år 2009 är skriven på engelska och blev därför 
problematisk att undersöka på grund av översättningar, det resulterade i att den 
hållbarhetsrapporten blev ett bortfall. Ett bortfall menas med en felkälla som är oförmögen att 
visa den information som studien vill undersöka (Bryman & Bell, 2013). Åtta 
hållbarhetsrapporter användes i studiens innehållsanalys, det är hållbarhetsrapporterna från år 
2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016. Se tabell 4. 

Tabell 4: SEB:s hållbarhetsrapporter (Källa: SEB, 2017). 

HÅLLBARHETSRAPPORTER SIDOR 
SEB 2016 38 
SEB 2015 38 
SEB 2014 58 
SEB 2013 36 
SEB 2012 32 
SEB 2011 24 
SEB 2010 42 
SEB 2008 32 

 

3.4	  Datainsamling	  
Studiens datainsamling bygger på sekundärdata, i det här fallet handlar det om dokument från 
organisationen som är av stor relevans i studier inom företagsekonomi (Bryman & Bell, 2013). 
Lite mer specificerat är sekundärdata som används i den här studien företagets 
hållbarhetsrapporter. För att bemöta studiens syfte användes metoden innehållsanalys som är 
ett välkänt tillvägagångssätt för att analysera information (Bryman & Bell, 2013). En 
innehållsanalys är bra på det sätt att det är en öppen forskningsmetod, det menas med att det är 
lätt att förklara hur tillvägagångssättet ser ut, hur urvalet går till och hur kodningsschemat har 
skapats. Det är även bra vid longitudinell analys att använda sig av en innehållsanalys. Metoden 
beskrivs som en icke-reaktiv metod, som betyder att studien inte påverkas av forskarens 
närvaro (Bryman & Bell, 2013). Vid användandet av kvalitativa metoder är det vanligt att 
forskaren hamnar närmare de människor och de miljöer de väljer att undersöka. Det uppstår 
fördelar i och med att det uppkommer en större mer direkt kännedom om de föremål som ligger 
till grund för forskningen (Ahrne & Svensson, 2011).  

I en innehållsanalys är det vanligt att kategorisera ämnen efter relevanta teman, därefter görs 
kodningen. Kodningen är indelad i två delar, utformningen av kodningsschemat och det färdiga 
kodningsschemat (Bryman & Bell, 2013). Se bilaga 1 för GRI:s riktlinjer. Innehållsanalysen 
underlättades med hjälp av ett kodningsschema som delades in i tre delar, de tre dimensionerna. 
Inom varje dimension användes resultatindikatorer kopplade till respektive dimension som i 
sin tur är kopplade till GRI:s riktlinjer. Se bilaga 2 för det färdiga kodningsschemat.  



 

17 
 

Innehållsanalys har som metod utstått en del kritik angående hur den ska tolkas. Bland annat 
att det är svårt att veta hur resultatindikatorerna ska väljas och sedan tolkas då det är subjektivt 
till forskaren. Det här problematiserar replikerbarheten med innehållsanalysen, på grund av att 
tankegångarna i metoden förklaras väl för förtydligande och ökad replikerbarhet (Bryman & 
Bell, 2013).   

3.5	  Validitet	  och	  Reliabilitet	  
Validitet och reliabilitet används flitigt i kvantitativ forskning och uppkommer även i 
kvalitativa studier. Bryman & Bell (2013) beskriver validitet som att studien ska mäta det som 
avses att mätas. Det finns intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om 
kausalitet, om kausala förhållanden mellan variabler i en slutsats är hållbart eller inte, om 
resultatet överensstämmer med verkligheten. Extern validitet handlar om hur resultatet 
överensstämmer med verkligheten utanför det undersökta fallet, med andra ord 
generaliserbarheten av studien (Bryman & Bell, 2013). För att avgöra den externa validiteten 
behöver forskaren först samla in empirin och därefter se över resultatet. I en fallstudie är 
generaliserbarhet ett diskuterat ämne där analytisk generalisering är den som används mest. 
Analytisk generaliserbarhet beskriver det som att analysen ska vara logisk och jämföra likheter 
med studien och annan forskning och på så vis avgöra generaliserbarhet (Gyberg, Karlsson & 
Ingelstam, 2005). För att få en korrekt validitet är det viktigt att minimera problem redan 
inledningsvis i forskningen.

 
 

Reliabilitet betyder att kunskapen som kommer fram är skapad på ett tillförlitligt sätt och att 
det inte finns några tillfälliga fel. Reliabilitet i kvantitativ forskning kan översättas till 
reproducerbarhet, att någon annan ska kunna genomföra en oberoende studie och få liknande 
resultat (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet är något som är mer applicerbart på kvantitativ 
forskning än kvalitativ. Validitet och reliabilitet är sammankopplade och används tillsammans 
i studier (Gyberg et al., 2005). För att säkerställa god validitet och reliabilitet har källorna blivit 
kritiskt granskade för att studien ska anses som trovärdig.   

3.6	  Etik	  
Etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till när det kommer till samhällsforskning. De etiska 
aspekterna berör mestadels deltagare i studier, där det är vanligt med metoder som omfattar 
intervjuer, det förekommer dock inte i den här studien (Bryman & Bell, 2013). Vid användandet 
av etik berör ofta studien företagsinformation som i vissa fall kan vara känslig information 
(Hedin, 1996). I den här studien är företagsinformationen offentligt publicerade 
hållbarhetsrapporter från fallföretagets hemsida och därför hemlighålls inte empirin då studien 
inte nödvändigtvis skadar fallföretaget. Studien berör inga deltagare genom intervjuer eller 
liknande och på så vis påverkas inte någon negativt eller positivt av att delta i studien då det är 
en innehållsanalys av dokument som är empirin. På grund av att dokumenten är offentliga 
handlingar behöver inte konfidentialiteten tas hänsyn till. Fallföretaget i studien är ett av de 
största företagen i banksektorn och all empiri som används i studien har publicerats på deras 
egna hemsida, därför anser studiens författare att anonymitet inte behövs då undersökningen 
berör publicerad information. Forskningsetik förklarar även att forskaren inte ska ha en för nära 
koppling till sitt studieobjekt, då studiens författare inte besitter en relation till fallföretaget kan 



 

18 
 

en mer objektiv syn tillämpas. Inom kvalitativ forskning är det däremot svårt att vara helt 
neutral då mänskliga faktorer uppstår och det måste forskaren vara medveten om (Gyberg et 
al., 2005). 

Det finns däremot lagar angående data, kallad datalagstiftning. Den innebär att all data som 
samlas in användas på ett tillförlitligt sätt. Utöver det tar studien hänsyn till upphovsrätt, både 
för bild och text (Denscombe, 2009). 

3.7  Analysmetod	  
Studiens datainsamling görs med hjälp av en innehållsanalys och hämtas ner och sparas från 
fallföretagets webbsida. Därefter placeras de i ordning för tidsperioden. Innehållsanalysen 
inleddes med att läsa igenom GRI:s svenska riktlinjer och därefter upprättades ett 
kodningsschema, sedan lästes fallföretagets hållbarhetsrapporter igenom noggrant. När 
dimensionernas kategorier var fastställda började sökandet efter resultatindikatorer. 

GRI (2011) beskriver resultatindikatorer som något som ger jämförbar information mellan en 
organisations sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat. De kan klassas som både 
kvantitativ och kvalitativ information som ska hjälpa till att jämföra resultat och andra 
organisatoriska förändringar över tid. Vid användandet av GRI:s riktlinjer ska det ske en 
konsekvent tillämpning av resultatindikatorerna som görs med hjälp av ett indikatorprotokoll 
som finns för respektive indikator, meningen med protokollet är att det ska underlätta 
redovisningsarbetet för organisationer (GRI, 2011).  

Till att börja med användes GRI:s riktlinjer för att undersöka likheter mellan de tre 
dimensionernas resultatindikatorer och rapporternas innehåll. Efter att resultatindikatorerna 
identifierats skrevs de in i ett kodningsschema för att få en djupare förståelse för de tre 
dimensionerna, därefter lästes hållbarhetsrapporterna noggrant igenom för att identifiera nya 
och befintliga resultatindikatorer angående hållbarhetsredovisningens tre valda dimensioner. 
Därefter skapades en kodningsmanual där resultatindikatorerna listades i en tabell utefter den 
dimensionen de tillhörde samt en uppdelning av år för att på så sätt se kunna se hur många 
gånger resultatindikatorerna förekom i hållbarhetsrapporterna respektive år. 
Kodningsmanualen förklarar mer om varje aspekt och resultatindikator i kodningsschemat, till 
exempel paradigm till resultatindikatorerna och innebörden av resultatindikatorerna (Bryman 
& Bell, 2013). Antalet resultatindikatorer per dimension grundade sig ur GRI:s betygsystem, 
där de uppmanar att åtminstone 20 stycken ska finnas för betyget B (GRI, 2017). Efter 20 
stycken var identifierade togs valet att addera två till som ansågs relevanta för respektive 
dimension. Se bilaga 2 för ett fullt utvecklat kodningsschema över de tre dimensionerna. För 
att se frekvensen räknades efter det resultatindikatorerna ut med hjälp av PDF:s sökfunktion 
för att enkelt kunna se hur många gånger de användes i hållbarhetsrapporterna. Även paradigm 
till resultatindikatorerna användes, det vill säga böjningar av resultatindikatorerna, se tabell 5 
för illustration (Bryman & Bell, 2013). När resultatindikatorerna var uträknade för varje 
kategori fördes data in i tabellen för respektive år.  

Tabell 5: Exempel på ett paradigm (källa: egenarbetad). 

Leverantör -‐   Leverantörer, leverantörerna, leverantörers. 
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Efter att resultatindikatorerna var uträknade byggdes tabeller upp för varje dimension med 
innehavande resultatindikatorer. Därefter var det dags för att analysera empirin. 
Analysmetoden för empirin skedde med hjälp av det teoretiska ramverket och med 
utgångspunkt ur GRI:s riktlinjer för hur hållbarhetsredovisning går till. Efter att ha tillämpat 
analysmodellen på empirin kartlagdes fallföretagets hållbarhetsredovisning. Därefter 
presenterades empirin med hjälp av tabeller och diagram för att avslutningsvis kunna dra 
slutsatser om hur fallföretaget arbetat med sin hållbarhetsredovisning.  

3.8	  Metodreflektion	  
Det finns fyra bedömningskriterier som rör dokuments kvalitet och som därför anses vara 
relevanta för studien. I synnerhet att hållbarhetsrapporterna i datainsamlingen är korrekta och 
trovärdiga (Bryman & Bell, 2013). 

-‐   Autenticitet: Är materialet äkta och av otvetydigt ursprung? 

-‐   Trovärdighet: Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 

-‐   Representativitet: Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? 

-‐   Meningsfullhet: Är materialet tydlig och begripligt?  

Hållbarhetsrapporterna från fallföretaget SEB är offentliga handlingar och är publicerade på 
företagets hemsida.  Rapporterna är upprättade av SEB själva och har blivit granskade av 
revisionsföretaget PwC som upprättar SEB:s revision för att säkerställa att all information i 
hållbarhetsrapporterna är korrekt. Det här styrker autenticiteten av dokumenten samt 
trovärdigheten på grund av den oberoende revisionsbyrån PwC:s inblandning. 
Hållbarhetsrapporternas representativitet är svårdefinierad då hållbarhetsredovisning upprättas 
på olika sätt av olika företag och deras tolkningar och tillämpningar kan resultera i att 
hållbarhetsrapporterna skiljer sig mellan företag. Däremot är dokumenten i sig begripliga och 
fullt förklarade där rapporterna i genomsnitt bestått av 37 sidor med meningsfulla rubriker som 
gör det lätt att navigera i dokumenten.  

I studier av denna karaktär är det viktigt att ta hänsyn till att studiens tolkningar av 
hållbarhetsrapporterna kan präglas av dess författares omedvetna subjektivitet. (Bryman & 
Bell, 2013). I kvalitativa studier kan subjektivitet uppkomma vid intervjuer då det sker en 
personlig kontakt, det undgår den här studien genom användandet av en innehållsanalys från 
offentliga dokument i hopp om objektivitet.  

Metoden utfördes med hjälp av GRI:s riktlinjer om hur hållbarhetsredovisning bör upprättas. 
Riktlinjerna har genomgående följt med i alla steg för att våra egna värderingar inte ska ta 
andra riktningar än faktisk hållbarhetsredovisning, det har gjorts för att styrka studiens 
trovärdighet. Under kodningsprocessen ändrades kategorier och resultatindikatorer som inte 
lyckades identifieras under ursprungskodningen. Det kan förvisso finnas fler 
resultatindikatorer i hållbarhetsrapporterna som inte undersökts då studien grundar sig i GRI:s 
riktlinjer och då resultatindikatorerna myntats utifrån dessa bör inte ändringen vara av 
signifikant betydelse. Ett val som gjordes var att inte använda synonymer för varje 
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resultatindikator, först och främst för att vissa resultatindikatorer har många synonymer medan 
andra resultatindikatorer inte behöver ha någon alls, därför kunde resultatet bli missvisande om 
synonymer hade använts.   

Urvalet av lika många resultatindikatorer från respektive dimension gjordes för att intresset låg 
i att se hur prioriterar användandet av de tre dimensioner. Studien hade kunnat göras på flera 
sätt och den direkta jämförelsen valdes för att prioriteringarna av dimensionerna har enligt 
tidigare forskning varierat fram och tillbaka över tid. 

Nu i efterhand anser vi att det hade varit informativt med en intervju hos fallföretaget med 
någon kunnig i ämnet för att diskutera resultatet av studien eftersom det hade kunnat styrka 
tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2013).  
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4.Resultat	  
___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras empirin i studien. Till att börja med görs en 
företagsbeskrivning av fallföretaget SEB. Kapitlet kommer avslutningsvis gå in mer 

på resultatet av innehållsanalysen. 
___________________________________________________________________________ 

4.1	  Företagsbeskrivning	  
SEB är ledande inom hållbarhetsredovisning i den svenska banksektorn och därför har studiens 
författare intresserat sig av att fördjupa sig i hur SEB har arbetat med sin hållbarhetsredovisning 
från GRI:s uppkomst till vad den är idag (FFG, 2017; SVD, 2015).  

Utgångspunkten till att SEB anses vara ledande i banksektorn har varit initiativet FFG (2017) 
årliga rapporter angående hållbarhet. Trovärdigheten i FFG:s rapporter anses vara hög då de 
som ligger bakom initiativet är fem oberoende organisationer som alla arbetar mot ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Därefter är rapporterna omfattande och betygsätter bankerna i 13 
olika hållbarhetsområden. SEB var år 2016 den storbanken i Sverige som fick det bästa 
resultatet och ansågs därför ha utfört det mest omfattande hållbarhetsarbetet (FFG, 2017). 

För att skapa en ökad förståelse om hur hållbarhet tillämpas i praktiken har vi därför valt att 
göra en fallstudie på företaget SEB. SEB är en av Sveriges största banker. Banken har i 
skrivande stund över fyra miljoner privatkunder, 276 000 aktieägare, 15 300 medarbetare och 
nästan 500 000 företagskunder (SEB, 2017). Fallstudieföretagets direkta påverkan på hållbarhet 
uppstår av deras kontorsverksamhet. Därtill har fallstudieföretaget en indirekt påverkan på 
hållbarhet främst genom deras kreditgivning samt placeringsstrategi i olika företag och 
branscher. Den indirekta påverkan har över tid fått allt mer uppmärksamhet i 
fallstudieföretagets hållbarhetsarbete.  

Företaget grundades år 1856 som Stockholms första privata bank. År 1972 gick Stockholms 
Enskilda Bank tillsammans med Skandinaviska Banken och bildade banken Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (SEB, 2017). SEB:s syfte är att: ”Vi är övertygade om att entreprenöriellt 
tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld. Vi finns här för att 
göra det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner och lyckas i såväl goda som svåra tider.” 
(SEB, 2017). 
 
Företagets vision är att leverera service i världsklass till sina kunder och har följande 
värderingar (SEB, 2017): 
 

•   Kundernas behov: Att kundernas behov kommer först och utgår ifrån hur de kan skapa 
värde för kunden. 

•   Engagemang: Vara mån om kunders framgång och ta ansvar för hur SEB agerar.  
•   Enkelhet: Att sträva efter att förenkla det komplexa. 
•   Samarbete: Att samarbete ger bättre resultat. 
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SEB (2017) förklarar att deras intressenter består av kunder, medarbetare, leverantörer, 
investerare, aktieägare, samhället och samarbetspartners. Intressenterna förklaras av SEB 
(2017) som: 
 

-‐   Kunder: SEB erbjuder både sina privata- och företagskunder finansiella tjänster, 
transaktioner och förvarnar om finansiella risker. SEB vill bygga upp långvariga 
relationer med sina kunder. De vill erbjuda produkter och tjänster som skapar värde och 
förstår kundens behov.  

-‐   Medarbetare: Bankens arbete grundar sig ur relationer mellan människor. De 
värdesätter att medarbetarna samarbetar med varandra. SEB vill att medarbetarna ska 
lyssna på sina kunder och försöka uppfylla deras förväntningar. SEB vill även att deras 
medarbetare har kompetensen för att prestera till fullo. De vill även visa på att 
mångfald, utveckling och engagemang är vägen till framgång. 

-‐   Leverantör & samarbetspartner: SEB köper tjänster och produkter från både lokala 
företag och internationella koncerner. De ställer krav på sina leverantörer att de ska 
arbeta mer med hållbarhetsfaktorer. Genom att arbeta med hela värdekedjan säkrar de 
hållbarhet, riskminimering och ekonomisk tillväxt. 

-‐   Investerare & aktieägare: SEB förklarar att de fokuserar på ett långsiktigt värde för 
sina investerare och aktieägare. Deras lösning för att nå målet är att fokusera på deras 
ekonomiska resultat, risker och interna kontroll. 

-‐   Samhället: SEB besitter en viktig roll i det lokala samhället. Deras resurser används 
för att förbättra samhället. De beskriver sig som en ansvarsfull bank eftersom deras 
tjänster tillgodoser alla människor i alla samhällsskikt. Tillgodoseendet uppfylls genom 
de delar med sig av kompetenser, kunskap och främjar sociala ämnen. 

 
SEB har arbetat med är att minska sin indirekta påverkan på samhället genom att se till att ta 
ett större ansvar för sina investeringar, kreditgivning samt kapitalförvaltning. SEB är en av de 
största nordiska investerarna med förvaltning av över 1 800 miljarder kronor (SEB, 2017), det 
gör att deras indirekta samhällsansvar är enormt. SEB undertecknade år 2008 ett FN-avtal PRI 
som innehöll principer för hur ansvarsfulla investeringar skulle gå till. De skrev även under 
FN-avtalet PPIF år 2016 som hjälper banker att lyfta fram, övervaka och analysera sina 
investeringars påverkan (SEB, 2017). Det här har underlättat för SEB att kunna utesluta vissa 
företag och vissa branscher som anses var kontroversiella. SEB (2017) menar att de har tre 
element som ligger till grund för hur de väljer att göra sina investeringar. Väljer in, som handlar 
om att prioritera investeringar i bolag som jobbar aktivt med hållbarhet. Det andra elementet 
är Påverkar, som handlar om att påverka bolags hållbarhetsarbete genom att vara aktiva ägare. 
Det tredje elementet är Väljer bort, som handlar om att de kan välja att avsluta samarbeten med 
företag eller branscher som inte gör tillräckligt inom hållbarhetsområdet. Se figur 4 för en 
illustration av SEB:s värderingar vid investering. Ett exempel på det här är att SEB under år 
2016 beslutade sig för att sluta investera i bolag som utvinner kol (SEB, 2017). 
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Figur 4: SEB:s investeringsvärderingar (källa: egenarbetad). 

4.2	  Innehållsanalys	  
Till en början presenteras resultatet av innehållsanalysen för att få en mer övergripande bild av 
hållbarhetsrapporteringen. Användandet av diagram är en bra metod för att visa kvantitativa 
data då de är lätta att förstå och tolka. Resultatet av innehållsanalysen uppvisas bland annat 
med hjälp av cirkeldiagram som är den lättaste sortens representation, därför att cirkeldiagram 
visar varje dimensions procentuella storlek av helheten (Bryman & Bell, 2013).  

Innehållsanalys är en väl använd metod inom forskningen för att analysera textdata, det passar 
därför bra vid analyserandet av rapporter (Bryman & Bell, 2013). Utifrån de tre dimensionerna 
valdes 22 resultatindikatorer ut från respektive dimension, lika många resultatindikatorer för 
varje dimension för att en direkt jämförelse skulle kunna göras. Det blev totalt 66 
resultatindikatorer att koda i de åtta hållbarhetsrapporterna. Inom varje dimension förekom ett 
antal träffar per resultatindikator som summeras i bilaga 3.  

Enligt GRI:s riktlinjer består den miljömässiga dimensionen av nio aspekter, den sociala av 22 
aspekter och den ekonomiska av tre aspekter. För varje aspekt finns det olika typer av 
resultatindikatorer som bör tas hänsyn till. Studien bygger på en direkt jämförelse mellan de 
tre dimensionerna och därav väljs lika många resultatindikatorer ut för respektive dimension 
trots att GRI:s riktlinjer yrkar på att det bör finnas flest resultatindikatorer från den sociala 
dimensionen i hållbarhetsrapporterna. Målet är alltså att göra en direkt jämförelse mellan 
resultatindikatorerna för att se vilken eller vilka dimensioner som prioriteras. Om GRI:s 
riktlinjer skulle följas kommer betydligt fler sociala resultatindikatorer tas fram och på så sätt 
skulle det ge betydligt fler träffar och därmed skulle en direkt jämförelse bli irrelevant då 
utgången är relativt given på förhand. 

Med utgångspunkt från GRI:s riktlinjer har ett kodningsschema tagits fram för de tre 
dimensionerna. GRI:s dimensioner med tillhörande resultatindikatorer är väldigt omfattande 
och en utsållning har gjorts för att identifiera de aspekter och de resultatindikatorer som känns 
relevanta för den valda sektorn. Då syftet är att jämföra de tre dimensionerna mot varandra har 
fyra kategorier för respektive dimension tagits fram. Det har skett en uppdelning av de 66 
resultatindikatorerna på de tolv kategorierna, 22 resultatindikatorer har delats upp på fyra 
kategorier inom varje dimension. Kategorierna innehöll olika många resultatindikatorer på 
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grund av att GRI:s riktlinjer hade varierande omfattning av varje kategori. Resultatet ska ge en 
bild av hur arbetet inom respektive dimension går till. Vilka resultatindikatorer som prioriteras 
och lyfts fram i rapporterna samtidigt som att visa vilka resultatindikatorer som inte anses vara 
lika viktiga vid upprättandet av deras hållbarhetsrapporter. 

Tabell 6: Sammanfattade dimensioner (källa: egenarbetad). 
 
 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan visar att den sociala dimensionen är den vanligast förekommande dimensionen 
åren 2008, 2010–2016. Det är däremot marginell skillnad mellan den sociala och den 
miljömässiga dimensionen. Den ekonomiska dimensionen har 3964 träffar och förekommer 
färre gånger än de andra två dimensionerna.  

4.2.1	  Social	  dimension	  
Nedan visas ett diagram för uppdelningen av resultatindikatorerna för respektive kategori inom 
den sociala dimensionen. De fyra kategorierna som valdes utifrån GRI:s riktlinjer var 
Anställningsförhållanden, Mänskliga rättigheter, Organisationens roll i samhället och 
Produktansvar. Diagrammet är en sammanställning av träffarna från de åtta utvalda 
hållbarhetsrapporterna. Anställningsförhållanden är den kategori som förekommer flest gånger 
inom den sociala dimensionen med 43 procent av träffarna. Den följdes sedan av 
Produktansvar med 36 procent och Organisationens roll i samhället med 19 procent av 
träffarna. Diagrammet visar också att den kategori som förekommer klart minst gånger är 
Mänskliga rättigheter med två procent av träffarna. För att se en fullständig tabell av resultatet 
se bilaga 3. 

Dimensioner Antal 
resultatindikatorer: 

Totalt antal 
träffar: 

Genomsnittligt 
antal träffar 
per år: 

Social dimension 22  5260  658 

Miljömässig 
dimension 

22  4907  613 

Ekonomisk 
dimension 

22  3964 496 
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Diagram 1: Social dimension (källa: egenarbetad). 

Anställningsförhållanden	  

Kategorin Anställningsförhållanden består av 14 resultatindikatorer, Arbetsmiljö, 
Medarbetare, Fackligt, Lön, Kunskap, Utbildning, Sjukdom, Relation, Kultur, Mångfald, 
Jämställdhet, Integrering, Stöd och Innovation. Dessa resultatindikatorer, med 2249 träffar, 
motsvarar 43 procent av resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 7: Kategori – anställningsförhållanden (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar de 14 resultatindikatorerna som är uttagna ur hållbarhetsrapporterna 
från kategorin Anställningsförhållanden. Den resultatindikator som förekommer flest gånger 
är Medarbetare med 611 träffar. Den resultatindikator med minst antal träffar är Fackligt med 
13 träffar.  
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Mänskliga	  rättigheter	  

Inom den sociala dimensionen är mänskliga rättigheter något som GRI:s riktlinjer anser vara 
viktigt. Kategorin består av en resultatindikator som motsvarar två procent av 
resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 8: Kategori - mänskliga rättigheter (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan visar kategorin Mänskliga rättigheter, inom kategorin finns det endast en 
resultatindikator; Mänskliga rättigheter och den har förekommit 112 gånger. 

Organisationens	  roll	  i	  samhället	  

Kategorin Organisations roll i samhället består av tre resultatindikatorer, Risk, Samhälle, och 
Korruption. Dessa resultatindikatorer, med 978 träffar, motsvarar 19 procent av 
resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 9: Kategori - Organisationens roll i samhället (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar de tre resultatindikatorerna som är uttagna ur hållbarhetsrapporterna 
från kategorin Organisationens roll i samhället. Den resultatindikator som förekommer flest 
gånger är Samhälle med 470 träffar. Den resultatindikatorn med minst antal träffar är 
Korruption med 56 träffar.  

Produktansvar	  

Kategorin Produktansvar består av fyra resultatindikatorer, Kund, Efterlevnad, Engagemang 
och Service. Dessa resultatindikatorer, med 1921 träffar, motsvarar 36 procent av 
resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 10: Kategori - produktansvar (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar de fyra resultatindikatorerna som är uttagna ur 
hållbarhetsrapporterna från kategorin Produktansvar. Den resultatindikator som förekommer 
flest gånger är Kund med 1346 träffar. Den resultatindikator med minst antal träffar är 
Efterlevnad med 56 träffar.  
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4.2.2	  Miljömässig	  dimension	  
Nedan visas ett diagram för uppdelningen av resultatindikatorerna för respektive kategori inom 
den miljömässiga dimensionen. De fyra kategorierna som valdes utifrån GRI:s riktlinjer var 
Förbrukning, Återvinning, Krav och Hållbarhet. Diagrammet är en sammanställning av 
träffarna från de åtta utvalda hållbarhetsrapporterna. Hållbarhet är den kategori som 
förekommer flest gång inom den miljömässiga dimensionen med 47 procent av träffarna. Den 
följdes sedan av Krav med 32 procent och Förbrukning med 17 procent av träffarna. 
Diagrammet visar också att den kategori som förekommer klart minst gånger är Återvinning 
med fyra procent av träffarna. För att se en fullständig tabell av resultatet se bilaga 3. 

 

Diagram 2: Miljömässig dimension (källa: egenarbetad). 

Förbrukning	  

Kategorin Förbrukning består av sju resultatindikatorer, Material, Vatten, Energi, Kemikalier, 
Utsläpp, Resor och Avfall. Dessa resultatindikatorer, med 856 träffar, motsvarar 17 procent av 
resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 11: Kategori - Förbrukning (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar de sju resultatindikatorerna som är uttagna från kategorin 
Förbrukning. Den resultatindikator som förekommer flest gånger är Utsläpp med 312 träffar. 
Den resultatindikatorn med minst antal träffar är Kemikalier med fyra träffar.  
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Återvinning	  

Kategorin Återvinning består av tre resultatindikatorer, Förnyelse, Papper och Återvinning. 
Dessa resultatindikatorer, med 194 träffar, motsvarar fyra procent av resultatindikatorerna från 
hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 12: Kategori - Återvinning (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar tre resultatindikatorer som är uttagna från kategorin Återvinning. 
Den resultatindikator som förekommer flest gånger är Papper med 92 träffar. Den 
resultatindikatorn med minst antal träffar är Återvinning med 24 träffar.  

Krav	  

Kategorin Krav består av sju resultatindikatorer, Utveckling, Policy, Miljökrav, Sanktioner, 
Böter, Minskningar och Åtgärder. Dessa resultatindikatorer, med 1576 träffar, motsvarar 32 
procent av resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 13: Kategori – Krav (källa: egenarbetad).  

 

Tabellen ovan presenterar de sju resultatindikatorerna som är uttagna från kategorin Krav. Den 
resultatindikator som förekommer flest gånger är Utveckling med 680 träffar. Den 
resultatindikatorn med minst antal träffar är Miljökrav med tre träffar.  

Hållbarhet	  

Kategorin Hållbarhet består av fem resultatindikatorer, Hållbar utveckling, Klimat, Påverkan, 
Mål och Hållbar. Dessa resultatindikatorer, med 2281 träffar, motsvarar 47 procent av 
resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 14: Kategori – Hållbarhet (källa: egenarbetad). 
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Tabellen ovan presenterar de fem resultatindikatorerna som är uttagna från kategorin 
Hållbarhet. Den resultatindikator som förekommer flest gånger är Hållbar med 1383 träffar. 
Den resultatindikatorn med minst antal träffar är Hållbar utveckling med 48 träffar.  

4.2.3	  Ekonomisk	  dimension	  	  
Nedan visas ett diagram för uppdelningen av resultatindikatorerna för respektive kategori inom 
den ekonomiska dimensionen. De fyra kategorierna som valdes utifrån GRI:s riktlinjer var 
Ekonomiskt resultat, Marknadsnärvaro, Indirekt ekonomisk påverkan och Lagar. Diagrammet 
är en sammanställning av träffarna från de åtta utvalda hållbarhetsrapporterna. De två 
kategorierna som förekommer flest gånger inom den ekonomiska dimensionen är Indirekt 
ekonomisk påverkan med 41 procent och Marknadsnärvaro med 39 procent av träffarna. De 
följs sedan av Ekonomiskt resultat med 13 procent av träffarna. Diagrammet visar också att 
den kategori som förekommer minst antal gånger är Lagar med sju procent av träffarna. För 
att se en fullständig tabell av resultatet se bilaga 3.  

 

Diagram 3: Ekonomisk dimension (källa: egenarbetad). 

Ekonomiskt	  resultat	  

Kategorin Ekonomiskt resultat består av fem resultatindikatorer, Resultat, Kostnad, Tillgång, 
Tillväxt och Lönsamhet. Dessa resultatindikatorer, med 518 träffar, motsvarar 13 procent av 
resultatindikatorerna från hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 15: Kategori – Ekonomiskt resultat (källa: egenarbetad). 
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Tabellen ovan presenterar de fem resultatindikatorerna som är uttagna från kategorin 
Ekonomisk resultat. Den resultatindikatorn som förekommer flest gånger är Resultat med 183 
träffar. Den resultatindikatorn med minst antal träffar är Lönsamhet med 25 träffar.  

Marknadsnärvaro	  

Kategorin Marknadsnärvaro består av åtta resultatindikatorer, Leverantörer, Aktieägare, 
Intressenter, Marknad, Ansvarsfull, Ekonomiskt värde, Lokalt och Verksamhet. Dessa 
resultatindikatorer, med 1557 träffar, motsvarar 39 procent av resultatindikatorerna från 
hållbarhetsrapporterna.  

Tabell 16: Kategori – Marknadsnärvaro (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar de åtta resultatindikatorerna som är uttagna från kategorin 
Marknadsnärvaro. Den resultatindikatorn som förekommer flest gånger är Verksamhet med 
456 träffar. Den resultatindikatorn med minst antal träffar är Ekonomiskt värde med 14 träffar.  

Indirekt	  ekonomisk	  påverkan	  

Kategorin Indirekt ekonomisk påverkan består av sju resultatindikatorer, Investeringar, 
Infrastruktur, Förväntningar, Finansiell, Bedrägeri, Penningtvätt och Värde. Dessa 
resultatindikatorer, med 1607 träffar, motsvarar 41 procent av resultatindikatorerna från 
hållbarhetsrapporterna. 

Tabell 17: Kategori – Indirekt ekonomisk påverkan (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar de sju resultatindikatorerna som är uttagna från kategorin Indirekt 
ekonomisk påverkan. Den resultatindikatorn som förekommer flest gånger är Investeringar 
med 596 träffar. Den resultatindikatorn med minst antal träffar är Infrastruktur med 27 träffar.  

Lagar	  

Kategorin Lagar består av fyra resultatindikatorer, Lösning, Lag, Regler och Praxis. Dessa 
resultatindikatorer, med 282 träffar, motsvarar sju procent av resultatindikatorerna från 
hållbarhetsrapporterna. 
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Tabell 18: Kategori – Lagar (källa: egenarbetad). 

 

Tabellen ovan presenterar de fyra resultatindikatorerna som är uttagna från kategorin Lagar. 
Den resultatindikatorn som förekommer flest gånger är Lösning med 118 träffar. Den 
indikatorn med minst antal träffar är Praxis med 30 träffar.  

4.3  Sammanfattning	  av	  resultat	  
Resultatet visar att SEB kontinuerligt har upprättat breda och välutvecklade 
hållbarhetsredovisningar. Fallföretaget har haft separata hållbarhetsrapporter skilda från deras 
årsredovisningar sett till valda år. De har grundat sina hållbarhetsrapporter utifrån GRI:s 
riktlinjer vilket visar sig tydligt då det blir många träffar på de resultatindikatorerna som är 
utvalda utifrån GRI:s riktlinjer.  

Utifrån de tre dimensionerna har lika många resultatindikatorer valts ut för att få en direkt 
jämförelse mellan vilka dimensioner och resultatindikatorer de väljer att prioritera i sina 
rapporter. Den dimensionen som har förekommit flest gånger är den sociala dimensionen där 
skillnaden till den miljömässiga dimensionen är marginell. Skillnaderna är så pass små att är 
svårt att argumentera för att det är någon skillnad överhuvudtaget. Sett till de genomsnittliga 
träffarna per år skiljer det endast 44 träffar vilket talar om en väldigt liten procentuell skillnad 
i användandet av de två dimensionerna. Inom den miljömässiga dimensionen förekommer 
kategorin Hållbarhet flest gånger, den handlar om vad fallföretaget försöker göra för att bidra 
till ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Inom den sociala dimensionen är det kategorin Anställningsförhållanden som förekommer flest 
gånger. Kategorin berör fallföretagets arbete med sina medarbetare där de vill öka förståelsen 
för och kompentens om vikten av att arbeta hållbart. Den dimension som förekom minst antal 
gånger var den ekonomiska.  

Inom den ekonomiska dimensionen var det kategorin Indirekt ekonomisk påverkan som 
förekom flest gånger. Den handlar om hur fallföretagets gör sina värderingar vid 
investeringsbeslut. Sedan SEB började att använda sig av hållbarhetsredovisning med hjälp av 
GRI:s riktlinjer har resultatindikatorerna legat på en mer eller mindre oförändrad nivå för alla 
tre dimensioner. Det har inte förekommit några större skillnader för vilka dimensioner de har 
valt att prioritera i sitt hållbarhetsrapporterande under åren. Det är dock en tydlig skillnad sett 
till förekomsten av antalet resultatindikatorer mellan åren 2008 och 2010 där de förekommer 
klart fler gånger 2010 oberoende av dimension. Från år 2010 och framåt är därefter skillnaderna 
inte lika tydliga.   
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5.Analys	  	  
___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet analyseras och diskuteras empirin gentemot analysmodellen som tagits fram 
ur den teoretiska referensramen. Syftet är att koppla valda teorier till de tre dimensionerna 

för att på så sätt kunna analysera hur det svarar upp mot den valda frågeställningen.  
___________________________________________________________________________ 

SEB:s hållbarhetsredovisningar har granskats för att se hur deras hållbarhetsarbete har sett ut 
sedan de började använda sig av GRI:s riktlinjer. Intresset har grundat sig ur att få en förståelse 
för hur se hur skillnaderna varit över tid. Resultatet visar att det inte är någon större skillnad 
mellan de tre dimensionerna. Valet av att använda sig av lika många resultatindikatorer från 
respektive dimension gjorde att skillnaderna blev betydligt mindre än vad det hade varit om 
hela GRI:s ramverk hade tillämpats. Att den ekonomiska dimensionen förekommer färre 
gånger har troligtvis att göra med att SEB lägger mer fokus på finansiella aspekter i 
årsredovisningarna. Det blir i sin tur logiskt att antalet träffar på dess resultatindikatorer blir 
färre än för de andra två.  

Det kommer här att sökas svar på hur SEB väljer att hållbarhetsredovisa, försöka hitta 
relationen till deras intressenter för att på så sätt förstå hur de försöker bygga upp sin legitimitet. 
På vilka sätt SEB behöver anpassa sig för att uppnå de krav och påtryckningar som omvärlden 
har på verksamheten. Fallföretaget SEB undersöktes med utgångspunkt från TBL:s tre 
dimensioner, social, miljömässig och ekonomisk. Resultatet visar en relativt oförändrad 
användning utav av resultatindikatorerna. Den sociala- och miljömässiga dimensionen var 
ungefär lika omfattande medan den ekonomiska dimensionen hade något färre träffar än de 
andra. Resultatet visar även att det skiljer på omfång inom varje dimension, på kategorinivå.  

5.1	  De	  tre	  dimensionerna	  
De ekonomiska resultatindikatorerna är inte lika omfattande som för de andra dimensionerna 
och kan härledas till att hållbarhetsrapporterna är utplockade ur årsredovisningarna. 
Årsredovisningar har ett större fokus på finansiell information än på miljömässiga- och sociala 
frågor. Då GRI bara utger en version av sina riktlinjer är det inte förvånande att resultat delvis 
avviker från vad tidigare forskning anser att en hållbarhetsrapport bör innehålla. Till exempel 
skiljer sig resultatet från Roca & Searchy (2012) som i stora dra kan bero på att det saknas ett 
standardiserat arbetssätt för hur hållbarhetsredovisning ska upprättas mellan både företag, 
branscher och länder. 	  

Skillnaderna mellan dimensionerna är marginella, framförallt mellan den sociala- och den 
miljömässiga dimensionen. Det här grundar sig ur att om det finns tydliga riktlinjer blir det 
lättare att få med alla relevanta delar av redovisningen. Följer ett företag riktlinjerna mynnar 
ens hållbarhetsredovisning ut i en bra och omfattande slutprodukt. Nya regler och lagar 
utvidgar kontinuerligt riktlinjerna och kommer upp så sätt också underlätta för de företag som 
följer dessa att följa med i samhällets ständiga förändringar. Trots att det inte är tvång på att 
följa riktlinjerna visar det sig att om de följs är chanserna att göra ett bra, omfattande 
hållbarhetsarbete stora.	  
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5.1.1	  Social	  dimension	  
 Sett till forskningsfrågan, som handlar om hur SEB försöker stärka sin legitimitet med hjälp 
av sin redovisning är det tydligt att de vill sätta kunden i fokus. Efter genomgången av 
hållbarhetsrapporterna är Kund den klart mest förkommande resultatindikatorn inom den 
sociala dimensionen. Resultatet visar att de vill få kunden att förstå att hållbarhetsrapporten är 
inriktad till just dem. De pratar även mycket om deras roll i samhället där resultatindikatorerna 
Samhälle och Risker nämns väldigt många gånger. De vill på sätt förmedla att de är väl 
medvetna om vilka konsekvenser deras organisation har på samhället. De vill lyfta fram 
riskerna med deras agerande för att på så vis beskriva hur de vill förebygga de negativa effekter 
de kan tänkas ha på samhället.  Genom att ta en aktiv roll i den delen av marknaden där de 
verkar vill de stärka sin legitimitet gentemot sina intressenter. De lyfter fram att de ser deras 
samhällsansvar som ett långsiktigt projekt där de vill genom att bidra och agera på ett sådant 
sätt som ska stärka deras roll på marknaden. Användandet av resultatindikatorn Integrering 
handlar om inkluderingsprocessen som inkluderar allt från hållbarhet i deras arbetsprocesser 
till att inkludera både medarbetare och intressenter i utvecklandet av deras hållbarhetsarbete. 

De vanligaste indikatorerna från den sociala dimensionen är: arbetsplatsens hälso- och 
säkerhetspolicy, personalutbildning, kompetenshantering och förmåner (Roca & Searchy 
2012). Det stämmer bra överens med resultatet från SEB:s rapporter då kategorin arbetsmiljö 
förekommer flest gånger. Antalet resultatindikatorer från kategorin var också klart fler än för 
de övriga och medarbetarna har alltså en central roll i deras hållbarhetsarbete.  

För att försöka skapa förtroende och legitimitet vill de på ett tydligt sätt visa att de inkluderar 
hela organisationen i deras hållbarhetsarbete. En resultatindikator som nämns många gånger i 
det sammanhanget är Medarbetare. De vill genom att nämna medarbetarna och deras roll visa 
att det hållbarhetsarbetet omfattar hela organisationen. Hur de inkluderas i beslutsfattande och 
hur de väljer att utbilda sin personal för att alla ska sträva åt samma håll. Utbildade och 
inkluderade medarbetare ska leda till ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor som i längden 
kommer gynna organisationen i deras hållbarhetsarbete. Vanligt förekommande indikatorer 
som kan kopplas till just hur de väljer att arbeta är, Utbildning, Kunskap och Engagemang. De 
tre resultatindikatorerna tillsammans förklarar att en mer omfattande utbildning leder till ökad 
kunskap vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang och i slutändan kommer leda till en 
tydligare gemensam strävan mot samma hållbarhetsmål.  

En resultatindikator som har en stor del i SEB:s hållbarhetsrapportering är Stöd. Indikatorn 
används på olika sätt för att försöka stärka sina relationer. Det kan delvis förekomma på 
företagsnivå där de tydligt handlar om olika principer och organisationer som de stödjer och 
använder sig av i olika sammanhang. De kan även förekomma på individnivå där det handlar 
om att stödja medarbetare och intressenter för att på så sätt försöka bygga upp långsiktiga 
relationer. 

En del i SEB:s arbete där resultaten är sämre är deras arbete med mänskliga rättigheter. Även 
om resultatindikatorn Mänskliga rättigheter förekommer relativt många gånger i deras 
rapporter är det här ett område som FFG (2017) ger dem väldigt låga betyg i. Mycket ligger i 
svårigheterna att arbeta med sin indirekta samhällspåverkan. Ansvaret ligger hos deras 
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fondbolag som hanterar deras investeringar, kreditgivning samt kapitalförvaltning. Det här har 
varit något som SEB har jobbat mycket med genom att succesivt försökt öka sitt samarbete 
med FN genom att börjat använda sig av deras framtagna principer. Sett till resultatet i FFG:s 
granskning kan det konstateras att de fortfarande har en lång väg att gå. 

5.1.2	  Miljömässig	  dimension	  
Sett till forskningsfrågan, som handlar om hur SEB försöka stärka sin legitimitet med hjälp av 
sin redovisning är det tydligt att de vill fokusera på hållbarhet. Efter genomgången av 
hållbarhetsrapporterna är Hållbar den klart mest förkommande resultatindikatorn inom den 
miljömässiga dimensionen. Resultatet visar att hållbarhetsrapporterna fokuserar på att koppla 
olika termer och situationer till just resultatindikatorn Hållbar för att på så sätt försöka skapa 
en förståelse för sina intressenter hur hållbarhetsrapporten speglar bankens hållbarhetsarbete. 
Det vill sätta hållbarhet i ett större perspektiv där resultatindikatorerna Utveckling och Mål 
förekommer många gånger. De vill på ett tydligt redogöra att de ständigt arbetar utefter en 
vision att kunna bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom att sätta upp tydliga mål 
samtidigt som att ha en ständig vision att vilja utveckla sig vill de skapa förtroende hos sina 
intressenter.  

SEB ställer höga krav på sig själva genom införandet av olika policys som ska styra 
verksamheten mot hållbarhetsmålen. Policy är en resultatindikator som förekommer ofta och 
omfattar stora delar av verksamheten där det kan handla om allt från hur medarbetarna ska 
utbildas till hur de ställer sig till användning av miljöfarliga ämnen eller branscher. Två 
välanvända resultatindikatorer här är Minskningar och Åtgärder. Det berör ämnen om både 
direkt- och indirekt påverkan på miljön. De vill tydligt lyfta fram hur de försöker motverka 
sina negativa effekter på samhället. De använder ofta de två resultatindikatorerna tillsammans 
för att skapa en förståelse för hur de aktivt försöker agera och ställa krav på sitt 
hållbarhetsarbete för att minska sin negativa samhällspåverkan. Däremot är den direkta 
påverkan inte lika omfattande i fallföretagets hållbarhetsrapporter utan det handlar mer om den 
indirekta.  

Ansvaret för sin förbrukning är ett brett ansvarsområde och sett till den branschen SEB befinner 
sig i är aktörernas existens är beroende av att resurser måste förbrukas. Det är en omöjlighet 
att inte förbruka resurser på ett eller annat sätt. Det är därför högst relevant att vara tydlig med 
hur de jobbar med att minimera dessa resursförbrukningar. De resultatindikatorer de använder 
sig av för att försöka tydliggöra hur de vill minska förbrukningen är Energi och Utsläpp. Fokus 
ligger på att förklara hur de försöker effektivisera förbrukningsprocesserna genom att göra 
klimatsmarta val för att på så sätt minska sin påverkan. Förnyelsebar energi är en högst relevant 
del att inkludera i sina arbetsprocesser för att kunna leverera bra resultat. Utsläppen inkluderas 
också där de vill visa upp en tydlighet i att de har full koll på hur de påverkar samhället. De 
vill kunna visa upp tydliga resultat i hur de kontinuerligt arbetar för att minska framförallt 
koldioxidutsläppen med konkreta siffror. 

De vanligaste resultatindikatorerna inom miljödimensionen är: energi, vattenförbrukning, 
koldioxidutsläpp och interna initiativ för att förbättra energieffektiviteten (Roca & Searchy, 
2012). De här fyra resultatindikatorerna är inte allt för vanligt förekommande i studien och kan 
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bero på att fallföretaget är inom banksektorn där deras direkta miljöpåverkan inte är särskilt 
stor (McCormick, 2011). Det här har visat sig i FFG (2017) rapporter där de fått låga betyg. 
Banker har överlag svårt att konkretisera deras miljöpåverkan i sina rapporter då det ofta är 
utomstående intressenter som är de största miljöbovarna. Bankerna anses där ha ett indirekt 
ansvar då det är dem som möjliggör att dessa intressenter kan verka överhuvudtaget. 

En annan kategori fallföretaget diskuterar inte allt för mycket är deras egna återvinning. Den 
står för fyra procent av träffarna inom den miljömässiga dimensionen. Bankerna anser att de 
har en större indirekt påverkan istället för en direkt påverkan på miljön (McCormick 2011). Det 
kan vara en förklaring till varför de fokuserar på hållbarhet gentemot sin omgivning istället för 
att fokusera på deras egna återvinning. Bristerna hos banken själv är inte lika stor som hos 
omgivningen och gör därför det logisk att fokusera på den indirekta påverkan. 

Den minst använda resultatindikatorn enligt Roca & Searchy (2012) är biologisk mångfald, det 
överensstämmer med den här studien då resultatindikatorn näst intill inte diskuteras alls i 
hållbarhetsrapporterna. Biologisk mångfald har därför inte blivit inkluderad bland de utvalda 
resultatindikatorerna.  

5.1.3	  Ekonomisk	  dimension	  
Sett till forskningsfrågan, som handlar om hur SEB försöker stärka sin legitimitet med hjälp av 
sin redovisning är det tydligt att deras investeringar hamnar i fokus. Efter att ha gått igenom 
hållbarhetsrapporterna var det just resultatindikatorn Investeringar som förekom klart flest 
gånger inom den ekonomiska dimensionen. De pratar om hur de ser på investeringar och de 
vill ta ansvar för dem. De försöker stärka sin legitimitet genom att försöka lyfta fram hur deras 
agerande skapar värde. Resultatindikatorn Värde handlar om hur de vill att deras investeringar 
ska kombinera finansiellt värde samtidigt som att de ska ha en långsiktig positiv påverkan på 
både samhället och miljön.  

Finansiell är också en resultatindikator som förekommer ofta i deras rapporter i varierande 
sammanhang. Sett till relationen med sina intressenter vill de förmedla finansiell kunskap som 
ska ligga till grund för när de ska ta sina finansiella beslut och de vill även erbjuda hållbara 
alternativ när intressenten väl kommit fram sina beslut. De pratar om Intressenten och om hur 
de vill leva upp till deras förväntningar genom att föra en kontinuerlig dialog som i slutändan 
ska mynna ut i ett långsiktigt värdeskapande. Att uppnå resultat är också viktigt för SEB, 
resultatindikatorn Resultat förekommer många gånger och berättar om att deras arbete lett till 
kontinuerliga förbättringar inom olika områden. Det handlar även att ta utvärdera resultatet för 
att kunna förebygga framtida problem. De vill genom att redovisa resultat ge sina intressenter 
en tydligare bild över den finansiella ställningen företaget befinner sig i. 

Något som ligger till grund för att lyckas är att ta ansvar och det är SEB väldigt tydliga med då 
resultatindikatorn Ansvarsfull förekommer många gånger i rapporterna. De vill agera 
ansvarsfullt sett till sina affärer. Här har deras investeringsverksamhet en betydande roll då de 
diskuterar om hur förvaltandet av sina investerares pengar ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 
Rollen mellan investerare och företaget diskuteras ofta med hjälp av resultatindikatorn 
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Verksamhet där företags existens är beroende av relationen mellan verksamheten och sina 
intressenter för att överleva på lång sikt, intressenterna beskrivs som ”kärnan” i verksamheten. 

Roca & Searchy (2012) förklarar att de mest använda ekonomiska resultatindikatorerna är: 
Nettointäkt, kostnad-sålda-varor, material & tjänster, och löner. Det skiljer sig från den här 
studiens resultat då kategorin ekonomiskt resultat bara står för 14 % av träffarna inom den 
ekonomiska dimensionen. Det är istället stort fokus på SEB:s indirekta påverkan. Det här görs 
för att den indirekta påverkan anses vara mer omfattande och mer problematisk (McCormick, 
2011). Det är den delen av SEB:s hållbarhetsarbete som får det sämsta resultatet enligt FFG 
(2017) och är en konsekvens av deras investeringar. Det har en central roll i bankers verksamhet 
och är något SEB jobbar kontinuerligt med. Resultatindikatorerna som används i 
sammanhanget är bland annat Lag, Lösning, Regler och Praxis. Även om de förekommer 
relativt många gånger i rapporterna känns det som ett område där SEB skulle behöva arbeta 
mer omfattande, både sätt till själva hållbarhetsarbetet och sett till vad de redovisar. 

Det är SEB:s fondbolag som ansvar för deras investeringar och det är den del av verksamheten 
som är svår att se i deras hållbarhetsrapporter. Då påtryckningar från samhället har ökat, har 
kraven på verksamheten breddats och utvecklats inom olika verksamhetsområden där 
investeringsansvaret är högst relevant. SEB har börjat ge sina investeringar en högre prioritet i 
och med undertecknandet av PRI år 2008 där det ställs nya krav på hur de hanterar sina 
investeringar. Det var också den första svenska banken som skrev under FN-avtalet PPIF år 
2016, där det ges vägledning om vilka de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
konsekvenserna blir av ens levererade produkter och tjänster. Det här ska i sin tur leda till en 
större öppenhet från bankens sida om dessa konsekvenser. De har behövt ta ett större ansvar 
genom att exkludera bolag som är aktiva i mindre miljövänliga branscher för att istället 
prioritera de bolag och branscher som arbetar mer hållbarhet. Alla företag inklusive SEB måste 
även se till de ekonomiska aspekterna vilket Chow et al. (2014) undersöker. Vid arbetet med 
hållbarhet uppstår kostnader som går emot företaget och deras aktieägares mål att 
vinstmaximera. Chow et al. (2014) menar dock att i det långa loppet kommer hållbart 
ansvarstagande ge ekonomiska- och konkurrensfördelar både för företagen själva och för deras 
investerare. 

5.2	  Företagets	  intressenter	  

Intressentteorin berör relationen mellan företag och dess intressenter samt hur de kan påverka 
varandra (Roca & Searchy, 2012). Relationen till deras intressenter är högst intressant då en 
omvärld i ständig förändring kommer leda till en dynamisk relation med sina intressenter 
(Grafström et al., 2015). Studien visar att alla intressenter har tillgång till samma kunskap då 
företagets hållbarhetsrapporter är offentliga handlingar som är publicerade på SEB:s hemsida 
(SEB, 2017). På SEB:s hemsida beskrivs deras intressenter som kunder, medarbetare, 
leverantörer, investerare, aktieägare, samhället och samarbetspartners. Enligt 
hållbarhetsrapporterna är det störst fokus på intressenten kund, även om de andra intressenterna 
nämns i varierande omfång. Det kan bero på att kunden kan ses som den som har störst 
påverkan på företagets legitimitet.  
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Williams och Adams (2013) förklarar tre sätt att kommunicera med intressenter, genom 
inkluderande, väsentlighet och lyhördhet. Inkluderande innefattar att låta intressenterna vara 
delaktiga i företaget, ett exempel på att SEB inkluderar intressenterna är att de upprättar och 
publicerar sin hållbarhetsrapport offentligt där alla deras intressenter har tillgång till att läsa 
den och ge feedback i undersökningar. Väsentlighet handlar om intressenters värderingar och 
frågor till företaget. Det är en av grundpelarna till varför hållbarhetsredovisning existerar. 
Hållbart ansvarstagande är något som intressenter förväntar sig i dagens samhälle och går 
därför inte att bortse ifrån. Lyhördhet handlar om hur företaget svarar mot intressenters frågor 
och värderingar. I och med att SEB befinner sig i en dynamisk omvärld är det viktigt att lyssna 
till sina intressenter då deras preferenser och värderingar kommer ändras över tid. Det handlar 
om att revidera sitt arbete för att se till att intressenternas värderingar och preferenser möts, det 
handlar om att utföra ett proaktivt arbete (Grafström et al., 2015). Det handlar om att värdera 
vad hållbarhetsrapporterna bör innehålla, att inkludera de ämnen som intressenterna bryr sig 
om och försöka besvara dessa ämnen på ett sätt som tillfredsställer intressenterna. Det handlar 
framförallt om hur företaget hanterar sin kreditgivning, kapitalförvaltning samt hur 
investeringar går till (Williams & Adams, 2013). 

5.3	  Legitimitet	  från	  samhället	  

Legitimitetsteorin förklarar det sociala kontraktet mellan företag och samhället. I dagens 
samhälle är hållbarhet något som intressenter förväntar sig av företag och företag vill inte 
förlora sitt sociala kontrakt med sina intressenter (Deegan, 2002; O’Donovan, 2002). Det 
efterfrågas numera allt mer icke-finansiell information och om företaget vill upprätthålla sin 
legitimitet måste de lyssna till de värdering och preferenser som dess intressenter har 
(Suchman, 1995). Relationen till sina intressenter är högst relevant då det gäller att möta deras 
preferenser och värderingar, om de överensstämmer med företagets utbud skapas legitimitet 
(Bowers, 2010; Deegan & Unerman, 2011). På grund av detta är hållbarhetsredovisning högst 
relevant att använda sig av för att skapa legitimitet i banksektorn då intressenter i dagens 
samhälle är intresserade av hållbarhetsfrågor. SEB är beroende av att skapa legitimitet 
gentemot samhället eftersom företaget måste sälja sina produkter och tjänster till samhället för 
att överleva (Deegan, 2002). Användandet av hållbarhetsredovisningar har ökat under senare 
år och samhället förväntar sig numera att företag ska upprätta dem (McCormick, 2011). Det 
kan bero på att hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att upprätta legitimitet mot sina 
intressenter, och kan vara en bakomliggande orsak kring användandet av 
hållbarhetsredovisning hos fallföretaget. SEB har varit rankad som nummer ett bland de 
svenska storbankerna angående sitt hållbarhetsarbete. Trots det uppfyller inte företaget den 
godkända nivån för hållbarhetsredovisning (FFG, 2017). I hänsyn till detta har Frostenson 
(2015) en poäng när han förklarar hur företag vanligtvis redovisar det positiva händelserna i 
organisationen och undviker de negativa aspekterna som kan ha uppstått.  

5.4	  SEB:s	  ansvarstagande	  

Nivån längst ner i Carroll (1991) pyramid handlar om ekonomiskt ansvarstagande och det är 
en av grundförutsättningarna för en organisations existens. Det ekonomiska ansvaret innebär 
att företaget ska vara lönsamt. Nästa nivå i Carroll (1991) pyramid är legalt ansvar som även 
den är ett grundläggande krav. Kraven innebär att företaget ska följa de lagar som landet de 
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befinner sig i upprättar. Efter de två grundkraven kommer två frivilliga nivåer, etiskt- och 
filantropiskt ansvar. Hållbarhetsarbete är en viktig punkt för att nå de högre nivåerna, mycket 
på grund av intressenters förväntningar. Filantropiskt ansvar är det företaget gör för att bidra 
till samhället utöver det som förväntas av företaget. Då SEB har funnits sedan år 1856 har de 
haft gott om tid att bli både lönsamma samt följa lagarna i Sverige. Deras legitimitet styrks 
dessutom av att PwC sköter deras revision vilket blir en legitim kontroll över att de verkligen 
utför det arbete som de påstår (SEB, 2017). De anses därför ha uppfyllt de två grundläggande 
kraven.  

Efter att SEB år 2007 börjat arbeta med hållbarhetsredovisning har de även tagit sikte på högre 
nivåer i pyramiden som handlar om etiskt- och filantropiskt ansvar. Fram till år 2016 har det 
inte har varit obligatoriskt enligt lag att upprätta en hållbarhetsredovisning. Det förändrades 
däremot år 2016 då det blev obligatoriskt för större företag att hållbarhetsredovisa (Prop. 
2015/16:193). På grund av det är det därför troligt att det kommer ske en nivåförflyttning 
angående hållbarhetsredovisningen från filantropiskt ansvar till etiskt- eller legalt ansvar i 
framtiden. Det betyder att hållbarhetsredovisningen kommer gå från något som gjorts med en 
etisk utgångspunkt till något som grundar sig ur lagar och regler. Något som är mer komplext 
att kontrollera är den indirekta påverkan på samhället. Det är ett område som är svårare att 
kontrollera och det blir därför ett mer komplext område att verka inom (Jeucken & Bouma, 
1999). Sett till SEB:s investeringsverksamhet ligger det ett stort ansvar hos deras fondbolag 
som under senare år har börjat försöka ta ett större ansvar för vad de investerar i, där bland 
annat två FN-avtal PRI och PPIF har skrivits under (SEB, 2017). De har genom sitt ökade 
ansvarstagande försökt utvidga sitt filantropiska- och etiska ansvar. Det kommer också leda till 
att det ekonomiska ansvaret i pyramiden kommer uppfyllas där Chow et al. (2014) beskriver 
att hållbara investeringar i längden också kommer ge ekonomiska fördelar. 
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6.Diskussion	  
___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras studiens diskussion. Syftet är att diskutera ämnet 
hållbarhetsredovisning, att vidareutveckla och reflektera kring vad empirin och 

analysdelen kommit fram till. 
___________________________________________________________________________ 

Hållbarhetsredovisning har än så länge varit ett öppet och komplext begrepp fritt för tolkning 
när det kommer till hur hållbarhetsredovisningen bör går till (Gray, 2010). Termen är 
föränderlig då hållbarhet förändras i takt med intressenters preferenser och samhällets 
värderingar. Det här kan även vara en anledning till varför hållbarhetsarbetet ser olika ut i olika 
branscher. Intressenters dynamiska syn på hållbarhet gör att legitimitet kan också kan ses som 
något dynamiskt. Relationen mellan legitimitet- och intressentteorin är intressant för att 
diskutera företagets situation. Teorierna är beroende av varandra, där den ena inte hade 
existerat utan den andra. Legitimitet styrks genom nöjda intressenter och är ett område som 
börjar bli mer relevant och uppmärksammat i nutid då intressenternas intresse för hållbarhet 
tydligt ökat i och med ett mer miljöinriktat samhälle. 

Även när hållbarhetsredovisningen är upprättad blir hållbarheten svår att mäta då det inte finns 
färdiga definitioner om hur redovisningen ska gå till (Weber, 2005). Det blir mer öppet för fria 
tolkningar som kan se väldigt olika ut beroende på vem som upprättar 
hållbarhetsredovisningen. Inom hållbarhetsredovisning finns det inget bestämt ramverk som 
alla måste använda sig av, dock har den oberoende organisationen GRI och dess riktlinjer blivit 
de riktlinjerna som de flesta företag har börjat implementera. Deras riktlinjer anses idag ge det 
mest omfattande resultatet och i många branscher, banksektorn inkluderat, är det en 
självklarhet att använda sig av ramverket. Målet med att använda sig av GRI: riktlinjer är att 
ge en ökad transparens till sina intressenter för att få en ökad jämförelsebarhet mellan företag 
inom samma bransch. Om ett företag utför ett bra, omfattande hållbarhetsarbete kommer det 
troligtvis resultera i att legitimiteten styrks gentemot sina intressenter (GRI, 2017; KPMG, 
2017).  

GRI:s riktlinjer används allt mer runt om i världen där riktlinjerna är öppna och anpassade till 
alla sorters företag. Det här kan anses vara problematiskt då både dimensioner och 
resultatindikatorer kan definieras och tolkas olika av olika företag. I framtiden är det givet att 
användandet av hållbarhetsredovisningar kommer öka. Det kan därför behövas och kommer 
troligtvis uppkomma mer definierade riktlinjer och lagar angående hur 
hållbarhetsredovisningar ska gå till. Utöver att riktlinjerna är branschöverskridande finns det 
också oklarheter i hur de tre dimensionerna bör delas upp. Samma eller liknande 
resultatindikatorer kan finnas i de olika dimensionerna vilket försvårar det när 
resultatindikatorerna ska försöka hänföras till respektive dimension. En del som gör det hela 
ännu mer komplext är att det inte finns några liknande riktlinjer att jämföra med, vem säger att 
GRI:s riktlinjer har rätt i alla lägen? Ett tydligt exempel på svårigheterna är att se till Roca & 
Searchy (2012) som berättar om att lön bör vara en av de vanligast förekommande ekonomiska 
resultatindikatorerna, där GRI har istället har kategoriserat lön som en social resultatindikator.  



 

40 
 

Sett till att intressenter har olika preferenser och värderingar är det viktigt för SEB att möta 
dessa i en så hör grad som möjligt. Skulle SEB välja att koncentrera sig på sociala aspekter 
skulle det tilltala en viss intressentgrupp medan ett annat segment istället skulle 
bortprioriteteras. Då SEB:s hållbarhetsarbete inte riktar in sig på ett specifikt segment utan 
lägger lika stor vikt på alla tre dimensioner bygger de upp sin legitimitet mot sina intressenter 
genom att värdera alla intressenter lika högt. Enligt Roca & Searchy (2012) är banksektorn en 
bransch som är dålig på att använda resultatindikatorerna i sina hållbarhetsredovisningar. 
Motsatt till den tidigare studien visar resultatet snarare att fallföretaget, som är en bank, har 
redovisat ett stort omfång av resultatindikatorerna i sina hållbarhetsrapporter. Det berättar om 
en bransch som kan vara på uppgång. Då SEB är marknadsledande inom 
hållbarhetsredovisning sätter de press på sina konkurrenter att leva upp till samma resultat. 
Logiskt sätt borde det leda till att SEB:s konkurrenter börjar utveckla sitt hållbarhetsarbete för 
att bygga upp sin legitimitet. 

Under senare år har det enligt Hahn & Kühnen (2013) lagts ett större fokus på att inkludera den 
sociala dimensionen i rapporterna för banksektorn, där det tidigare varit mer fokus på miljön. 
Med utgångspunkt från GRI:s riktlinjer är det här något som stämmer där det är betydligt fler 
sociala aspekter som bör inkluderas. Då skillnaderna i antalet träffar mellan den sociala- och 
den miljömässiga dimensionen är marginell berättar det om att om alla aspekter hade 
inkluderats hade antalet träffar sett till sociala aspekter varit högre. Från att det tidigare varit 
en bransch med dåliga, ofullständiga hållbarhetsredovisningar börjar de försöka anpassa sig till 
den nuvarande omvärldssituationen. Större krav ställs på inblandade aktörer där hållbarhet 
blivit en allt viktigare faktor för att skapa legitimitet mot sina intressenter. Något som kommer 
leda till att hållbarhetsredovisningen kommer bli mer omfattande är den nya lagen som trädde 
i kraft år 2016. Den kommer tvinga företag att upprätta en mer omfattande 
hållbarhetsredovisning oavsett inställningen till den. Därför kommer det troligtvis synas 
tydliga skillnader i hur banksektorns hållbarhetsredovisning kommer se ut under de kommande 
åren. Rimligtvis kommer arbetet bli mer omfattande sett till branschen ur ett helhetsperspektiv. 
Bankerna som redan har arbetat flitigt med sin hållbarhetsredovisning kommer inte behöva 
göra lika stora omställningar som de banker som kanske tidigare har sett hållbarhetsredovisning 
som något sekundärt. 
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7.Slutsats	  
___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras slutsatsen av studien. Genom att ytterligare reflektera 
och diskutera kommer olika förslag till vidare forskning tas fram. 

___________________________________________________________________________ 
Syftet med studien var att undersöka hur SEB:s arbetssätt med hållbarhetsredovisning påverkar 
deras legitimitet. Med hänsyn till studiens syfte har fallstudieföretagets hållbarhetsrapporter 
analyserats för att ta reda på mer om hur arbetssättet ser ut gentemot legitimiteten. Empirin 
samlades in med hjälp av en innehållsanalys som grundade sig ur TBL:s tre dimensioner. De 
tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk består av ett antal resultatindikatorer 
inspirerade av GRI:s riktlinjer som därefter räknades in efter frekvens.  

Resultatet visade att hållbarhetsredovisningen är ett omfattande arbete på företaget SEB. 
Hållbarhetsarbetet är komplext i och med intressenternas dynamiska syn på hållbarhet 
(Grafström et al., 2015). De har sedan början av användandet av hållbarhetsrapporteringen år 
2008 kontinuerligt försökt möta upp till intressenternas ständigt föränderliga hållbarhetskrav 
och det har legat till grund för hur de valt att applicera GRI:s riktlinjer. Frostenson (2015) 
förklaring kring hur företag gärna visar positiva aspekter istället för negativa aspekter kan 
hänföras även till deras hållbarhetsrapporter då de undviker negativa områden. 
Hållbarhetsrapporterna kan vara ett sätt för banker att marknadsföra sig på för att på så vis 
upprätta legitimitet från samhället.  

Resultatet visade även att grunden till varför företag hållbarhetsredovisar ofta kan hänföras till 
dess intressenter, speciellt kund. Bland annat hur kunden väger in hållbarhetsaspekter i sina 
konsumeringsbeslut. Anledningen till att hållbarhetsrapporering existerar kan i stora drag 
också hänföras till intressenten kund. Kunden vill ha hållbara produkter att konsumera och 
därav upprättas hållbarhetsredovisning för att mätta kundens behov och på så sätt uppnå 
legitimitet. Det är däremot svårt att hitta andra incitament till varför banken väljer att upprätta 
hållbarhetredovisningar.  

Grunden till att lyckas med ett omfattande hållbarhetsarbete handlar om att inte prioritera vissa 
aspekter framför andra utan det gäller istället att ta hänsyn till alla delarna från GRI:s riktlinjer. 
I likhet med Chow et al. (2014) verkar det som att en långsiktig hållbarhetsfilosofi kommer att 
ge ekonomiska och konkurrensmässiga fördelar i det långa loppet. Relationen med deras 
intressenter är också högst relevant då intressenterna har olika preferenser och värderingar 
(Deegan & Unerman, 2011; Bowers, 2010). 

I och med att investeringsverksamheten ansvarar för väldigt mycket av bankens tillgångar 
ledde undertecknandena av PRI och PPIF till nya stora utmaningar. Mer resurser behövdes då 
läggas på att förbättra investeringsverksamheten, där nya krav uppstod. De behövde helt enkelt 
ta ett större ansvar för deras indirekta påverkan för att möta upp de nya kraven.  

Däremot bör det has i åtanke att hållbarhet är ett komplext begrepp för ett företag, då hållbarhet 
omfattas på en global nivå och det blir därför svårt att implementera hållbarhet på 
organisationsnivå (Gray, 2010). Med det vill säga att det finns svårigheter med 
hållbarhetsredovisning där det handlar om att organisationer försöker skapa ett bidrag till 
samhället. 
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7.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Studiens tidsperiod sträcker sig över den tid SEB har upprättat hållbarhetsrapporter med hjälp 
av GRI:s riktlinjer, åren 2008–2016, med år 2009 som bortfall. Vidare forskning kan gå åt 
många olika håll. Antingen kan studien hos SEB göras på nytt om X antal år för att se hur 
utvecklingen av deras hållbarhetsredovisning fortskridit efter att lagändringen om upprättandet 
av en obligatorisk hållbarhetsredovisning trätt i kraft. Det kan även göras jämförelsestudier om 
hur andra banker arbetar med hållbarhet och analysera deras hållbarhetsrapporter för att få en 
mer jämförande kunskap. I den här studien togs de tre dimensionerna från TBL upp och 
analyserades utifrån GRI:s riktlinjer. I framtiden skulle det vara intressant med en studie som 
riktar in sig ännu mer på djupet hos en av de tre dimensionerna för att få en djupare kunskap. 
Avslutningsvis anser vi att ämnet hållbarhetsredovisning i banksektorn är ett relevant ämne att 
fördjupa sig i då banksektorn har en stor utvecklingspotential. 
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