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Abstract 

During recent years, reporting on corporate social responsibility in sustainability reports has            
become increasingly common among companies. Through the sustainability report, the          
company has the opportunity to communicate with its stakeholders and some companies have             
been criticized for making their reports overly positive. A sustainability report should be             
transparent and include both positive and negative information on the company’s corporate            
social responsibility. CSR-communication is an important tool for companies who wish to            
expand, maintain or defend their legitimacy, as the way companies communicates negative            
aspects can have an effect on the their level of legitimacy. 
 
The purpose of this study is to increase the understanding of how large swedish banks use                
legitimation strategies when communicating negative aspects in their sustainability reports          
and how this has changed over time. To achieve this, first email interviews were carried out to                 
identify important sustainability risks in the industry. Then, a content analysis was performed             
on the sustainability reports from 2013-2017 of four large swedish banks, in order to              
investigate how they use legitimation strategies when communicating negative aspects.  
 
The result from the study shows that the four large swedish banks primarily use the strategy                
corrective action when communicating negative aspects in their sustainability reports. Also,           
the sustainability risk areas where the banks primarily use legitimation strategies are climate             
change and internal work environment. During the five years of the study, there has been a                
small increase in the number of times the strategy corrective action is used but no distinct                
change or trend in the use of legitimation strategies has been identified.  
 
 
Keywords: Sustainability reporting, Legitimacy, Legitimation strategies, Negative Aspects,        
Banks.  
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1. Inledning 

 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden och problemformuleringen till det valda           
området, som sedan mynnar ut i studiens frågeställning och syfte. Slutligen presenteras            
studiens avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund  
Intresset och även kritiken gällande företagens ansvarstagande socialt och miljömässigt har           
ökat i samhället under de senaste åren (Kolk & Pinkse, 2006). Företagens betydelsefulla roll i               
dagens samhällsutveckling innebär därmed, att förutom ett ekonomiskt ansvar så har           
företagen även ett socialt ansvar (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). En av            
anledningarna till det ökade intresset är de företagsskandaler som ägde rum i slutet av              
1990-talet och i början av 2000-talet (Grafström et al., 2015). En av dessa stora              
miljöskandaler var explosionen av British Petroleums (BP) oljerigg Deepwater Horizon i           
Mexikanska golfen under 2010, vilket bland annat orsakade att 790 kilometer strand runt             
Florida, Mississippi, Louisiana och Alabama blev täckt med olja och ett stort antal djur blev               
förgiftade (Rydén, 2013, Sydsvenskan, 3 januari). Innan olyckan hade banker som Nordea            
och Swedbank stora aktieinnehav i BP i sina etiska fonder, detta trots att redan BP ett flertal                 
gånger hade varit inblandat i olika miljöskandaler (Petersson & Rognerud, 2010, Dagens            
nyheter, 28 maj). Svenska banker har även länge haft stora aktieinnehav i Lundin Petroleum,              
tidigare Lundin Oil, som mellan 1997-2003 tilldelades rättigheter att i södra Sudan leta efter              
olja, något som drev miljontals människor på flykt (Björklund, 2017, Dagens nyheter, 27             
april). Hade dessa företag genom att ha en mer transparent hållbarhetskommunikation kunna            
förhindrat skandaler som dessa? Mot bakgrund av ökade miljö- och sociala problem som             
dessa, beskriver Ballou, Heitger och Landes (2006) hur intressenter idag ställer ökade krav på              
företagsansvar och dessutom redovisning av detta.  
 
Ett sätt för företag att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter är genom             
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning innebär att företaget redovisar sitt       
ansvarstagande gentemot sina intressenter (Frostenson, Helin & Sandström, 2015), där          
intressenter beskrivs som en aktör eller en organisation som innehar ett intresse i företaget              
(Freeman, 1984; 2010). Hållbarhetsredovisning är ett komplement till den finansiella          
redovisning som syftar till att utöver företagets finansiella ställning och resultat visa            
företagets hållbarhetsarbete. Redovisning av företagsansvar har fått ökad betydelse och idag           
handlar det mer om vad och hur företagen ska redovisa, istället för som tidigare, om företag                
ska hållbarhetsredovisa eller inte. (Frostenson et al., 2015) Enligt en rapport från KPMG             
(2017) hållbarhetsredovisar 93 % av de 250 största företagen i världen, medan 88 % av de                
100 största företagen i Sverige hållbarhetsredovisar.  
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Intresset hos företag att samordna sociala och miljömässiga frågor i redovisningen tog fart             
under slutet av 1990-talet vilket bidragit till utvecklingen av Corporate Social Responsibility            
(CSR) (Frostenson et al., 2015). Borglund et al. (2017) menar att kommunikation av CSR är               
viktigt, då kommunikation av företagens CSR-arbete kan användas för att visa intressenterna            
att företaget agerar ansvarsfullt, för att skapa förtroende och för att stärka företagets             
varumärke. Bachmann och Ingenhoff (2016) beskriver även att CSR kan användas för att             
stärka företagens legitimitet. Att vinna förtroende hos intressenter och uppnå          
konkurrensfördelar är två anledningar för företag att arbeta med CSR (Bartlett & Devin,             
2011). Vidare menar Frostenson et al. (2015) att anledningen till varför det är viktigt för               
företag att hållbarhetsredovisa grundar sig i att intressenterna ska kunna få en korrekt bild för               
att kunna göra bedömningar av företaget, till exempel i samband med beslut. Enligt Hahn och               
Lülfs (2014) måste företagens kommunikation i hållbarhetsredovisningen vara transparent för          
att reducera den informationsasymmetri som annars kan uppkomma mellan företagen och           
dess intressenter. Forskarna menar även att företag kan reducera informationsasymmetrin          
genom att proaktivt redovisa deras hållbarhetsarbete. Det finns dock nackdelar med           
hållbarhetsredovisning, dels medför det höga kostnader och kan anses vara både överflödig            
och oanvändbar, dels kan det ses som en skönmålning av företaget. (Frostenson et al., 2015)               
Därför har det som ett stöd för företagen att upprätta rättvisande hållbarhetsredovisning            
utvecklats riktlinjer och standarder, där Global Reporting Initiative (GRI) haft stor betydelse            
(Borglund et al., 2017).  
 
GRI är en organisation som anger riktlinjer för hur företag ska välja vad             
hållbarhetsredovisningen ska innehålla samt hur den ska utformas för att uppnå god kvalitet.             
GRI har formulerat standarder och principer som företag kan använda sig av för att säkerställa               
att hållbarhetsredovisningen är rättvisande. (Global Reporting, u.å.) En av dessa principer är            
balans vilket innebär att företagen uppmanas att inkludera både positiva och negativa aspekter             
i hållbarhetsredovisningen. Detta innebär att företagen ska inkludera all information som är            
relevant för intressenterna, oavsett om den är fördelaktig eller inte. (Global Reporting            
Initiative, 2013a) GRI standarderna är de äldsta och de mest använda standarderna inom             
hållbarhetsredovisning, med 75 % av de 250 största företagen i världen som användare             
(KPMG, 2017). 
 
Hållbarhetsredovisningen har länge varit styrd av mestadels standardisering och riktlinjer då           
det inte funnits någon lag kring hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2015). Sedan 2014             
har detta dock förändrats, då EU införde ett direktiv som innebär att medlemsländerna i EU               
behöver införa lagstiftning som tvingar stora företag att redovisa information om bland annat             
CSR-frågor (Amelio, 2017). Från och med 1 december 2016 trädde en lag i kraft i Sverige                
som ställer krav på företag att inkludera vissa uppgifter om hållbarhet. Denna lagstiftning             
berör ungefär de 1600 största företagen i Sverige. (Lennartsson, 2016, Tidningen Balans, 23             
maj) I 6 kap. 12 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) framgår att företagens            
hållbarhetsredovisning ska innehålla uppgifter om exempelvis miljö, mänskliga rättigheter         
och korruption.  
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Arbetet med företagsansvar kan skilja sig mellan olika branscher och därmed företag. För             
företag inom bank och finanssektorn handlar det sociala ansvaret till stor del om etik när det                
gäller utlåning och investeringar, det vill säga att bankerna inte lånar ut pengar till eller               
investerar i företag som inte tar sitt företagsansvar (Grafström et al., 2015). Borglund et al.               
(2017) menar att finansmarknaden har ett nära samband med frågor kring hållbarhet, inte             
endast angående finansiella risker, utan även företagsansvar i miljö- och sociala frågor. Enligt             
Sjöström (2014) syftar den finansiella marknaden till att prissätta global handel, anskaffa            
kapital, hantera likvida överföringar och risker. Detta kan uppfattas som orelaterade till            
miljöproblem, mänskliga rättigheter och kontroversiella vapen, men dessa globala problem          
påverkar de arenor som företagen på den finansiella marknaden verkar inom.  
 
Vidare menar Sjöström (2014) att investera hållbart till stor del handlar om att identifiera              
möjligheter men även risker. Begreppet risk är viktigt i investeringsverksamhet och särskilt            
viktigt när det kommer till hållbarhetsrelaterade frågor och då inte främst affärsrisker utan             
sociala risker eller miljörisker. För att investera hållbart krävs att den som investerar har              
möjlighet att upptäcka och förstå risker, till exempel så kan den globala uppvärmningen öka              
risken för översvämningar på vissa platser som i sin tur kan medföra dåliga skördar eller               
problem i produktion att insatsvaror, vilket i sin tur påverkar företag som är beroende av               
dessa varor. Inte sällan får företag kritik för att deras hållbarhetsredovisningar innehåller för             
lite information om branschspecifika risker, vilket medför att intressenter och investerare får            
svårt att bedöma företagens hållbarhetsarbete (Sjöström, 2014). 
 
Enligt Fair Finance Guides granskning av de svenska storbankernas hållbarhetsarbete under           
2017 finns brister i bankernas företagsansvar (Fair Finance Guide Sverige, 2017). Detta            
eftersom de lånar ut till pengar och investerar i företag i andra branscher, som i sin tur orsakar                  
såväl miljö- som sociala problem (Fair Finance Guide Sverige, 2017). Enligt en undersökning             
av KPMG Advisory (2016) är hållbarhetsstrategier inom svenska banker och finansinstitut väl            
utvecklade, medan de brister i sin kontroll av hållbarhetsrisker när det kommer till             
kreditgivning. Aktörer på den finansiella marknaden har kritiserats hårt för att vara            
inblandade i investeringar och projekt som inte kan anses hållbara (Sjöström, 2014).  

1.2 Problemformulering 
Under de senaste åren har hanteringen och rapporteringen kring hållbarhet ökat kraftigt            
(Pérez-López, Moreno-Romero & Barkemeyer, 2015; Şener, Varoğlub & Karapolatgila,         
2016), där de svenska företagen enligt GRI ligger i framkant gällande hållbarhetsredovisning            
(Frostenson et al., 2015). En anledning till denna ökning är påtryckning från intressenterna             
(Ballou et al., 2006; Pérez-López et al., 2015). Utöver ökad efterfrågan på            
hållbarhetsredovisning, utgör CSR kommunikation en möjlighet för företagen att positionera          
sig som en ansvarstagande organisation. Men trots riktlinjer och standardiseringar så finns            
vissa problem med hur företagen väljer att utforma sina hållbarhetsredovisningar och vad de             
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väljer att ta med i dem. (Borglund et al., 2017) Enligt Larrinaga, Carrasco, Correa, Llena och                
Moneva (2002) har företag kritiserats för att de framhäver utvalda hållbarhetsaspekter, medan            
de ofta utesluter information som efterfrågas av intressenterna men som företaget inte vill             
offentliggöra. Det kan vara frestande att endast visa de positiva resultat som dyker upp och               
utelämna de negativa (Borglund et al., 2017). Ett exempel på när ett företag valt att inte                
redovisa negativa aspekter som ledde till att en stor skandal uppstod och att flera viktiga               
personer fick lämna sina poster var pappersföretaget Stora Enso. Skandalen kring Stora Enso             
uppdagades 2014 efter att Kalla Fakta (2014) avslöjade att företagets underleverantör i            
Pakistan utnyttjade barnarbete. Kalla Fakta hävdade att Stora Enso hade fått vetskap om att              
barnarbete förekom hos underleverantören redan under 2012, men att företaget i sin            
hållbarhetsredovisning förnekade att barnarbete existerat i deras leverantörskedja. Detta         
resulterade slutligen i att både en högt uppsatt chef samt företagets VD fick avgå. (Kalla               
fakta, 2014) 
 
Enligt Hahn och Lülfs (2014) ska hållbarhetsredovisningen vara balanserad, vilket betyder att            
både negativ och positiv påverkan av företagens handlande ska redovisas. Företag kan vara             
motvilliga att redovisa negativa resultat eftersom deras legitimitet kan äventyras när de            
redovisar negativa resultat, då intressenterna uppmärksammas på de negativa aspekterna i           
företagets verksamhet. Å andra sidan kan företaget vinna legitimitet genom att visa att det              
hanterar de risker och problem som faktiskt finns i verksamheten och blir på så sätt trovärdiga                
inför sina intressenter. Då företagen kommunicerar negativa aspekter kan de använda sig av             
legitimitetsstrategier, som syftar till att på olika sätt presentera negativ information och            
samtidigt försvara företagets legitimitet. (Hahn & Lülfs, 2014) 
 
Hur mycket information angående hållbarhet som ska redovisas är en svår avvägning, men ett              
riktmärke är att den inte ska vara missledande för intressenterna samt att den ska vara               
tillräckligt omfattande för att fungera som underlag vid beslut för intressenterna (Frostenson            
et al., 2015). Hąbek och Wolniak (2016) menar på att dagens hållbarhetsredovisningar inte             
alltid ger en fullständig bild av företaget, vilket försvårar för intressenterna att utvärdera och              
jämföra olika företag. I tidigare forskning som gjorts påpekar Hossain och Alam (2016) att              
om det saknas formella krav angående redovisning av CSR, leder frivillighetsaspekten i            
hållbarhetsredovisning till att företag i första hand förser intressenterna med information som            
bidrar till en positiv bild av företaget. De menar på att obligatoriska rapporteringsrutiner för              
CSR och en instans som övervakar detta måste finnas samt att redovisning av CSR måste               
etableras som en norm i företagen, annars finns risken att företagen undviker att             
CSR-rapportera (Hossain & Alam, 2016). Larrinaga et al. (2002) beskriver att en lagstiftning             
inom hållbarhetsredovisning skulle kunna medföra bättre hållbarhetsredovisningar genom att         
olika företag måste redovisa samma typ av information och att negativ information måste             
redovisas transparent.  
 
En bransch som svarade förhållandevis sent på utmaningarna med hållbarhetsredovisning är           
finansbranschen, som länge sågs som en bransch utan starka kopplingar till miljömässiga och             
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sociala problem (Herzig & Moon, 2013). Den finansiella krisen år 2008 drog            
uppmärksamheten till bankernas handlande och visade på ett behov av transparens inom deras             
finansiella aktiviteter. Förtroendet för finansmarknaden sjönk i och med krisen och kritiken            
har varit hård mot kulturen inom branschen att ta allt för riskfyllda beslut och inte ta hänsyn                 
till de långsiktiga effekterna investeringsbesluten får i samhället (Sjöström, 2014). En annan            
händelse som uppmärksammats i media är de så kallade Panamadokumenten. År 2015 läckte             
en anonym källa dokument genom tysk media som visade hur förmögna personer världen             
över, däribland flera kända politiker, undkommit beskattning genom att placera pengar i            
skatteparadis genom brevlådeföretag. Den svenska banken Nordea var en av de banker som             
beskylldes för att ha hjälpt förmögna kunder att undkomma skatt, vilket bland annat lett till att                
flera kunder velat byta till en annan bank. (Nudel, 2016, Svenska Dagbladet, 4 april) 
  
CSR-arbetet skiljer sig inom banksektorn från andra branscher, eftersom att bankerna kan            
påverka både i och med sina direkta aktiviteter samt indirekta, genom utlåning, placeringar             
och investeringar (Lentner, Szegedi & Tatay, 2015). Forskare anser att det är viktigt att              
undersöka bankernas och finansinstitutens CSR, eftersom att de genom utlåning och           
investering möjliggör verksamhet i andra branscher som kan skada miljön (Thompson &            
Cowton, 2004). Lentner et al. (2015) beskriver att finansinstitutens verksamhet kan ha stor             
social, ekonomisk och miljömässig påverkan och därför bör bankerna rikta sitt fokus mot             
ansvar inom aktiviteter som utlåning och investeringar där det finns risk för exempelvis             
penningtvätt, mutor och korruption. Banker kan i sin hållbarhetsredovisning redogöra för hur            
de arbetar med investeringspolicyer för att motverka företagsverksamhet som orsakar negativ           
påverkan (Branco & Rodrigues, 2006). Novokmet Kundid och Rogošić (2016) påpekar att det             
i bankernas hållbarhetsredovisningar ofta finns utförligt beskrivet hur företaget tar ansvar för            
sina anställdas välmående, medan det saknas information över investeringar i samhället. De            
menar att hållbarhetsredovisning kan leda till ökad tillit och legitimitet, vilket kan förbättra             
företagets förhållande till intressenterna. Särskilt efter finanskrisen har hållbarhetsredovisning         
blivit ett redskap för bankerna att återvinna förlorad tillit från intressenterna (Novokmet            
Kundid & Rogošić, 2016). Hahn och Lülfs (2014) förmedlar vikten av att företaget själv              
redovisar de negativa hållbarhetsaspekterna, då företaget framstår som oärligt om upptäckten           
och avslöjandet av en negativ aspekt kommer från en utomstående part, vilket kan hota              
legitimiteten.  
 
Inom bank- och finansbranschen finns ett begränsat antal studier som behandlar praxis för             
upprättandet av hållbarhetsredovisning (Hamid, 2004; Douglas et al., 2004. refererat i Branco            
& Rodrigues, 2006). Vidare beskriver Hahn och Lülfs (2014) hur de negativa aspekterna i              
hållbarhetsredovisningar hittills inte har beaktats i tillräckligt stor utsträckning och att det här             
finns utrymme för vidare forskning. De föreslår även att fokus i en undersökning skulle kunna               
vara att studera hur legitimitetsstrategier av negativa aspekter förändras över tid (Hahn &             
Lülfs, 2014). Şener et al. (2016) beskriver även att det behövs en longitudinell och mer               
detaljerad studie kring hållbarhetsrapportering samt om företags hållbarhetsstrategier. Utifrån         
detta framgår det att ett intressant forskningsgap är hur banker använder legitimitetsstrategier            
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för kommunikation av negativa aspekter inom hållbarhetsredovisningar samt hur de förändras           
över tid.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur stora svenska banker använder              
legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa hållbarhetsaspekter i sina        
hållbarhetsredovisningar och hur detta har förändrats över tid.  

1.4 Frågeställning 
För att undersöka detta antas följande frågeställningar:  

● Hur använder sig stora svenska banker av legitimitetsstrategier vid kommunikation av           
negativa aspekter i sina hållbarhetsredovisningar? 

● Hur har användningen av legitimitetsstrategier vid kommunikation av negativa         
aspekter i stora svenska bankers hållbarhetsredovisningar förändrats under de         
senaste fem åren? 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att endast granska innehållet i bankernas hållbarhetsredovisningar,           
även om företagen kan använda andra kommunikationskanaler för att redovisa negativa           
hållbarhetsaspekter. I studien kommer de fyra största bankrörelserna i Sverige att undersökas.            
Dessa företag är valda för att de uppfyller de rekvisit i Årsredovisningslagen (SFS             
1995:1554) som avgör om företaget behöver rätta sig efter ändringen som fastslår att företag              
ska hållbarhetsredovisa. Ytterligare en anledning att basera datainsamlingen på dessa företag           
är att de redovisar enligt GRI:s riktlinjer och att alla har upprättat hållbarhetsredovisning             
under flera år, vilket gör det möjligt att studera hur redovisningen förändras över tid. 
 
Studien sträcker sig över fem år, vilket innebär att de hållbarhetsredovisningar som studeras             
avser åren 2013-2017. Avsikten med detta är att kunna undersöka hur företagens redovisning             
förändras från år till år. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som inleds med en beskrivning av             
hållbar utveckling, CSR, lagändringen som reglerar hållbarhetsredovisning samt GRI. Vidare          
följer en beskrivning GRI:s princip om balans och negativa aspekter inom           
hållbarhetsredovisning. Slutligen presenteras valda teorier för att få en djupare förståelse           
inom området, där det inleds med kommunikationsstrategier för CSR som sedan följas av             
intressentteorin och legitimitetsteorin. 

 

2.1 Hållbarhetsredovisning och CSR 

Även om det under en längre tid har förekommit att företag har redovisat sitt arbete kring                
miljö och social ansvar fick hållbar utveckling sitt genomslag när Förenta Nationerna            
Världskommissionen för miljö och utveckling, år 1987 publicerade “Vår gemensamma          
framtid”, som kom att kallas Brundtlandrapporten. Några år senare, 1992, anordnade FN en             
konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro med avsikt att upprätta strategier för en                
hållbar framtid, något som ses som en av de viktigaste händelserna för utvecklingen av              
hållbarhetsredovisning. (Şener et al., 2016) 
 
Inom hållbar utveckling finns de tre delarna ekonomi, miljö och samhälle, där företag genom              
att upprätta en hållbarhetsredovisning kan redovisa vad deras verksamhet har för påverkan            
ekonomiskt, miljömässigt och socialt (Frostenson et al., 2015). CSR är ett begrepp som under              
de senaste åren kommit att ersätta begreppet hållbar utveckling och som medfört ökat krav på               
transparens och öppenhet hos företag (Frostenson et al., 2015). Det finns flera tolkningar av              
betydelsen av begreppet CSR (Grafström et al., 2015; Borglund et al., 2017). Borglund et al.               
(2017) beskriver att utvecklingen av CSR härstammar från att företagens sociala och            
miljömässiga ansvar fått ökad betydelse i samhället och menar på att CSR kan användas för               
att visa intressenterna att företaget agerar ansvarsfullt, för att skapa legitimitet samt för att              
stärka företagets varumärke. Carroll (1991) beskriver att för att företags CSR ska uppfattas             
som legitimt behöver företagets sociala ansvar omfatta både ekonomi, juridik, etik och            
filantropi. Det finns dock kritik mot CSR där Larrinaga et al. (2002) förklarar att företagen               
ibland endast redovisar sådan information som de tror att intressenterna vill ha. Borglund et              
al. (2017) beskriver även att för överdriven kommunikation av företagets CSR kan medföra             
att intressenterna tillslut inte tror på det som företaget redovisar.  
 
Även om det till större delen varit frivilligt för företag att redovisa sitt arbete kring hållbarhet,                
har både kraven på företagen och deras villighet att hållbarhetsredovisa ökat (Borglund et al.,              
2017). Antalet företag som hållbarhetsredovisar har ökat kraftigt under 2000-talet (Frostenson           
et al,. 2015), där de företagsskandaler som skedde under 1990-talet och början av 2000-talet              
sägs vara en bidragande faktor (Grafström et al., 2015). En hållbarhetsredovisning ska hjälpa             
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till att ge en balanserad och fullständig bild av företaget (Hahn & Lülfs, 2014) och kan                
användas av företag för att visa upp deras ansvarstagande i förhållande till hållbarhet och på               
så sätt tillfredsställa behovet av transparens för redovisningen (Borglund et al., 2017).            
Behovet av transparens är särskilt viktigt då hållbarhetsredovisningen måste vara rättvisande           
för intressenterna som ska göra bedömningar av företaget och ta beslut (Frostenson et al.,              
2015).  
 

2.2 Hållbarhetsredovisning enligt Årsredovisningslagen  

För svenska statligt ägda företag har upprättande av hållbarhetsredovisning sedan år 2007            
varit ett krav. Men i samband med ett EU-direktiv där andra europeiska länder införde              
reglering om hållbarhetsredovisning för större företag, införde även Sverige i slutet av 2016             
en ändring i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) som medförde att stora och medelstora            
företag nu också måste upprätta hållbarhetsredovisning. (Borglund et al., 2017) De företag            
som omfattas av lagen är de som uppfyller minst två av de tre villkor som ställs upp i 6 kap.                    
10 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), det vill säga att för båda föregående            
räkenskapsår ska företaget ha haft över 250 i genomsnittligt antal anställda, över 175 miljoner              
kronor i balansomslutning och över 350 miljoner kronor i nettoomsättning.  
 
I 6 kap. 12 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) fastslås att redovisningen ska innehålla             
den information som krävs för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om företagets               
påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta inkluderar upplysningar om företagets         
affärsmodell, policy och granskning angående hållbarhetsfrågor, resultatet av policyn,         
företagets hållbarhetsrisker och hur dessa hanteras samt relevanta resultatindikatorer. I sista           
stycket 6 kap. 12 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) beskrivs också att företag som             
saknar någon policy i ovannämnda frågor ska förklara anledningen för det. Detta är i linje               
med Larrinaga et al. (2002), som påpekar att inte alla företag har negativ             
hållbarhetsinformation att redovisa men att ett större företag med verksamhet i en bransch             
med hög påverkan miljömässigt, socialt eller ekonomiskt borde lämna upplysningar om dessa            
frågor oavsett. I 6 kap. 12 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) presenteras exempel på             
hållbarhetsrisker som företagen bör inkludera i sin hållbarhetsredovisning. Dessa inkluderar          
bland annat miljöproblem, anställda, mänskliga rättigheter och arbete mot korruption. 
 

2.3  Global Reporting Initiative 

GRI är en organisation som sedan 1997 har arbetat med att hjälpa företag med sin               
hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2015). GRI grundades som svar på ett behov av             
standarder och riktlinjer kring hållbarhetsredovisning och CSR. Dessa riktlinjer belyser olika           
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aspekter av hållbarhet och är baserade på de tre dimensionerna, ekonomi, miljö och samhälle.              
(Borglund et al., 2017) 
 
Ett företag som upprättar hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI ska utgå från GRI:s             
innehållsmässiga samt kvalitativa principer. De innehållsmässiga innefattar väsentlighet,        
sammanhang, kommunikation och fullständighet, medan de kvalitativa består av balans,          
jämförbarhet, precision, tid när det ska redovisas, tillförlitlighet och tydlighet. De kvalitativa            
principerna påminner mycket om de principer som finns inom finansiell redovisning, det vill             
säga att redovisningen ska vara relevant, begriplig och ge en rättvisande bild. (Frostenson et              
al., 2015)  
 
GRI publicerade fjärde generationens riktlinjer, G4, år 2013. Innan dess användes den tredje             
generationens riktlinjer, G3 som publicerades år 2006. Skillnaden mellan dessa två           
uppsättningar av riktlinjer är däremot liten, då uppdateringarna i G4 främst gäller struktur av              
innehåll (Frostenson et al., 2015). I G4 Guidelines delar GRI in hållbarhetsaspekter i de tre               
dimensionerna ekonomiska, miljömässiga och sociala. Den ekonomiska dimensionen berör         
företagets ekonomiska påverkan på dess intressenter och på ekonomiska system i dess            
omvärld. Den miljömässiga dimensionen behandlar företagets miljömässiga påverkan, både i          
termer av företagets förbrukning av exempelvis energi och vatten samt företagets utflöden,            
som exempelvis föroreningar. Den sociala dimensionen berör företagets påverkan på sociala           
system i dess omvärld och inkluderar arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, påverkan på           
samhället och producentansvar. (Global Reporting Initiative, 2013b) 
 

2.3.1 Balans i hållbarhetsredovisningen 

En negativ aspekt definieras av Hahn och Lülfs (2014) som en aktivitet i företagets              
verksamhet som orsakar negativ påverkan miljömässigt eller socialt. Enligt GRI är ytterligare            
en dimension den ekonomiska (Global Reporting Initiative, 2013b). Enligt Frostenson et al.            
(2015) innebär principen balans att företagen ska redovisa hållbarhet objektivt och neutralt,            
där både negativa och positiva resultat ska framgå. Detta för att effekterna av företagets              
verksamhet ska vara transparenta och inte vara missledande för intressenterna som ska göra             
bedömningar av företaget och fatta beslut angående dessa (Frostenson et al., 2015).  
 

GRI ställer upp följande kriterier för att uppnå balans (Global Reporting Initiative, 2013a):  
● Redovisningen inkluderar både negativa och positiva aspekter av företagets CSR. 
● Användaren ska kunna utläsa trender i hur företagets negativa påverkan förändras från            

år till år. 
● Det utrymme som ges till de olika delarna i redovisningen ska vara proportionellt mot              

deras relativa betydelse. 
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2.4 Kommunikation av CSR 

Borglund et al. (2017) menar på att det finns ett starkt samband mellan CSR och               
kommunikation, där olika kommunikationskanaler och media har bidragit till utvecklingen av           
de föreställningar kring CSR och företagsansvar som finns idag. Vidare menar författarna att             
de företag som i framtiden kommer att vara de mest konkurrenskraftiga är de som idag               
arbetar aktivt med CSR och hållbarhet tillsammans med sina intressenter. Med hjälp av             
hållbarhetsredovisning kan ett företag kommunicera med sina intressenter för att visa           
medvetenhet kring miljömässiga och sociala risker samtidigt som de kan visa på åtgärder mot              
riskerna, vilket i sin tur kan bidra till ökad legitimitet hos företaget. I takt med nya                
informationsteknologier, såsom exempelvis mobiltelefoner, internet, kameror och dylikt har         
det blivit lättare för intressenterna att både ta reda på information och sprida information              
själva, vilket bland annat medfört ökat krav på företagens transparens och information av             
CSR. (Borglund et al., 2017) 
 
Morsing och Schultz (2006) har arbetat fram tre olika kommunikationsstrategier för           
informationsutbyte av företags arbete kring hållbarhet till intressenter. Dessa tre är           
stakeholder information strategy, stakeholder response strategy och stakeholder involvement         
strategy. I stakeholder information strategy är kommunikationen mellan företaget och          
intressenterna ensidig. Strategin används främst för att sprida objektiv information om           
företaget till allmänheten men som nödvändigtvis inte behöver vara helt övertygande.           
Informationen förmedlas ofta till allmänheten genom att bygga relationer med media och för             
att företaget ska få ett positivt stöd från intressenterna behöver företaget informera om deras              
goda avsikter, beslut och åtgärder. Strategin finns således till för att se till att säkerställa att                
rätt beslut och åtgärder kring företagets CSR-information förmedlas på ett effektivt och            
korrekt sätt till intressenterna. (Morsing & Schultz, 2006)  
 
I Stakeholder response strategy, som är en asymmetrisk tvåvägs-kommunikationsstrategi,         
sker kommunikation både till och från intressenterna och företaget. Dock finns det i denna              
strategi en obalans i kommunikationsflödet mellan företaget och dess intressenter, som är till             
fördel för företaget. Detta grundar sig i att företaget inte anpassa sig trots påtryckningar från               
intressenterna, utan företaget försöker istället influera intressenternas beslut genom att          
redovisa sådan information i hållbarhetsfrågor som intressenterna bedömer som betydelsefull.          
(Morsing & Schultz, 2006) 
 
I stakeholder involvement strategy finns det ingen obalans i kommunikationen utan det sker             
en dialog mellan företaget och intressenterna. Detta medför att båda parterna kan influera             
varandra och det är vanligt att den ena parten försöker övertala den andra parten att ändra sitt                 
beteende. Företaget kommer således att påverkas av intressenterna i sina beslut och inte             
enbart att försöka påverka intressenterna och deras beslut. (Morsing & Schultz, 2006)  
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Christensen, Morsing och Thyssen (2013) beskriver hur det kan finnas fördelar även med             
vilseledande CSR-kommunikation. Att ett företags ord inte stämmer överens med dess           
handlingar kan ses som oansvarigt och en form av hyckleri, om företaget exempelvis är              
inblandat i bedrägeri och försöker dölja detta genom missvisande kommunikation. Men ett            
gap mellan hur företagets CSR för närvarande ser ut och dess CSR-kommunikation kan även              
vara positivt, eftersom detta lämnar utrymme för företaget att uttrycka sin vision för             
CSR-arbetet. Christensen et al. (2013) benämner denna CSR-kommunikation som         
aspirational talk, vilket innebär att funktionen med företagets CSR-kommunikation snarare är           
att kommunicera intentioner och mål än verkliga händelser och handlanden. Aspirational talk            
kan hjälpa till att utveckla nya tillvägagångssätt inom hållbarhet. Forskarna menar på att             
skillnader i ord och handling kan vara avgörande för både framtida mål och standarder inom               
CSR och att aspirational talk kan hjälpa till att bidra till en positiv utveckling inom CSR. 
 

2.5 Intressentteorin och legitimitetsteorin 

Både intressentteorin och legitimitetsteorin är teorier som ofta används för att förklara varför             
företag väljer att redovisa hållbarhetsinformation, där intressentteorin har ett fokus på           
företagets intressenter (Şener et al., 2016) och legitimitetsteorin ett fokus på normer och             
värderingar mellan företaget och samhället (Branco & Rodrigues, 2006). Gray, Kouhy och            
Lavers (1995) menar på att intressentteorin och legitimitetsteorin inte ska ses som            
konkurrerande teorier, utan istället ses som två integrerade teorier då beröring av den ena              
teorin ofta medför beröring av den andra.  
 

2.5.1 Intressentteorin 

Intressentteorin kan användas för att förklara och beskriva beteenden och egenskaper hos ett             
företag samt kan ses som ett ramverk som kan användas för att undersöka sambandet mellan               
intressenters påverkan på företagens måluppfyllelse vad gäller lönsamhet, stabilitet och          
tillväxt. Grundläggande antaganden inom intressentteorin är att intressenter är aktörer eller           
grupper som har ett legitimt intresse i företagets aktiviteter och som med sitt handlande kan               
påverka företagets prestation. (Donaldson & Preston, 1995) Grundantagandet sägs vara att           
företag måste hantera sitt förhållande till sina viktiga intressenter på ett lämpligt sätt för att               
överleva (Freeman et al., 2004, refererat i Şener et al., 2016). Gray et al. (1995) förklarar att                 
ju mer inverkan en intressent har på ett företag, desto mer måste företaget anpassa sig.               
Clarkson (1995) menar på att det finns två uppdelningar av intressenterna, primära och             
sekundära. De primära intressenterna utgörs av aktieägare, investerare, anställda, leverantörer          
och kunder, dessa intressenter anses vara viktiga för företagets överlevnad. De sekundära            
intressenterna utgörs av de som påverkar eller påverkas av företaget men som inte är              
involverade i företagets transaktioner. Dessa intressenter anses inte vara avgörande för           
företagets överlevnad. (Clarkson, 1995)  
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Şener et al. (2016) beskriver att den informationen som finns i hållbarhetsredovisningen            
främst syftar till att tillgodose intressenternas behov. Vidare menar de på att det finns en               
svårighet i vad företagen ska välja att rapportera eftersom olika problem uppfattas på olika              
sätt av olika intressenter. Vad företaget slutligen kommer att redovisa styrs av vilka             
intressenter som är av störst vikt för företagets fortsatta överlevnad. (Şener et al., 2016) Enligt               
Freeman et al. (2010) är intressentteorin ett viktigt fundament för att förklara och analysera              
den ständigt pågående diskussionen om CSR och att teorin kan vara värdefull för den              
framtida utvecklingen av hållbarhetsarbete.  

2.5.2 Legitimitetsteorin 

Ashforth och Gibbs (1990) presenterar en definition av organisatorisk legitimitet som           
formulerats av Dowling och Pfeffer (1975). Denna är att graden av legitimitet i en              
organisation avgörs av hur väl organisationens verksamhet stämmer överens med samhällets           
normer, värderingar och förväntningar (Dowling & Pfeffer, 1975. refererat i Ashforth &            
Gibbs, 1990). Utöver att fokusera på effektivitet och resultat, behöver organisationen           
uppfattas som att den bedriver verksamhet på ett socialt acceptabelt sätt för att uppnå              
legitimitet i sina intressenters ögon (Epstein & Votaw, 1978. refererat i Ashforth & Gibbs,              
1990). I vilken utsträckning ett företag anses som legitimt är alltså något som företaget själv               
inte kan fastställa, utan det är en bedömning som företagets intressenter gör. (Perrow, 1970.              
refererat i Ashforth & Gibbs, 1990)  
 
Legitimitet kan ses som en tillgång i företaget, eftersom det behöver legitimitet för att kunna               
etablera och behålla goda förhållanden med externa intressenter och därmed få tillgång till             
exempelvis resurser (Parsons, 1960. refererat i Ashforth & Gibbs, 1990). Olika mål med ett              
företags legitimitetsstrategier är att utöka, upprätthålla eller försvara legitimiteten. Att utöka           
sin legitimitet är viktigt för ett företag som är nyetablerat eller som expanderar sin verksamhet               
till nya områden. Att upprätthålla legitimitet är målet för företag som redan har uppnått den               
grad av legitimitet som är tillräcklig för att kunna bedriva verksamheten. Ett företag behöver              
försvara sin legitimitet då intressenternas syn på företaget förändras på ett sätt som hotar              
legitimiteten. (Ashforth & Gibbs, 1990) 
 
Dock är det inte oproblematiskt för företagen att uppnå dessa legitimitetsmål. Förändringar            
och motsättningar av sociala normer, värderingar och förväntningar är faktorer som försvårar            
för företagen (Shocker & Sethi, 1974. refererat i Ashforth & Gibbs, 1990). Företag som har               
en stor mängd intressenter med olika och ibland motsägelsefulla viljor och krav på företaget              
är ytterligare ett exempel på en utmaning i legitimitetsarbetet (Zald, 1978. refererat i Ashforth              
& Gibbs, 1990). Även företagsinterna faktorer, exempelvis den interna företagspolitiken, kan           
leda till att företaget misslyckas med att möta intressenternas värderingar och förväntningar.            
(Ashforth & Gibbs, 1990)  
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Ashforth och Gibbs (1990) beskriver hur ett företags försök att försvara sin legitimitet kan              
misslyckas. De påpekar att intressenterna kommer vara mer misstänksamma mot ett företags            
legitimitetsstrategier om företaget är i stort behov av att förbättra sin legitimitet. Ett företag              
vars legitimitet är hotad använder ofta mer intensiva och förstärkta strategier för att försvara              
sin legitimitet. Dessa två faktorer tillsammans gör att företagets försök att försvara sin             
legitimitet kan medföra att intressenterna uppfattar företaget som klumpig, nervös eller           
överkompenserande. När ett företag försöker utöka sin legitimitet försöker ofta          
företagsledningen spara resurser, genom att i första hand undvika att genomföra förändringar            
av verksamheten och istället vinna legitimitet genom symboliska handlingar och uttalanden.           
Detta leder till en motsättning i förhållande till intressenterna, som är angelägna om att              
företaget ska anpassa verksamheten så att de motsvarar samhällets värderingar. De olika            
legitimitetsmålen är således associerade med olika slags problem och företag kommer att            
anpassa sina legitimitetsstrategier beroende på vilket legitimitetsmål de vill uppnå. (Ashforth           
& Gibbs, 1990) 
 /  

2.5.2.1 Legitimitetsstrategier  

Enligt Hahn och Lülfs (2014) kan företagets ansvarstagande i förhållande till           
hållbarhetsaspekter påverka hur intressenterna uppfattar företagets grad av legitimitet. De          
beskriver företagets strategi angående negativa hållbarhetsaspekter som att företaget antingen          
utesluter eller inkluderar negativa aspekter i redovisningen. Att inkludera negativa aspekter i            
sin hållbarhetsredovisning kan göra intressenterna uppmärksamma på att företagets         
verksamhet inte överensstämmer med sociala normer och värderingar i samhället, vilket           
därmed kan utgöra ett hot mot företagets legitimitet. Å andra sidan kan uteslutandet av              
negativa aspekter hota företagets legitimitet genom att hållbarhetsredovisningen verkar         
överdrivet positiv, vilket gör att intressenterna blir misstänksamma mot graden av objektivitet            
och ärlighet i redovisningen. (Hahn & Lülfs, 2014) Att undvika att ta med negativa aspekter               
kan även leda till att legitimiteten diskrediteras om negativa aspekter avslöjas av en             
utomstående, oberoende part (Reimsbach & Hahn 2013; Våland & Heide 2005. refererat i             
Hahn & Lülfs, 2014). Därmed kan både inkluderat och utelämnandet av negativa aspekter             
leda till att företagets legitimitet hotas.  
 
Ashforth och Gibbs (1990) beskriver hur legitimitetsstrategier kan delas in i de två             
kategorierna substantive och symbolic management (fortsättningsvis översatt till verkliga och          
symboliska strategier). Verkliga strategier innebär att företaget faktiskt genomför en          
förändring för att dess verksamhet i högre grad ska motsvara samhällets värderingar och             
förväntningar. Å andra sidan kan företaget tillämpa symboliska strategier, det vill säga            
försöka framstå som ett företag med accepterade normer och värderingar utan att göra några              
ansträngningar för att anpassa sig till samhället. Företagen föredrar ofta symboliska strategier            
då dessa är mer flexibla och förbrukar mindre resurser, men verkliga strategier kan ha en               
större effekt för att förbättra intressenternas uppfattning av företagets legitimitet. (Ashforth &            
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Gibbs, 1990) Hahn och Lülfs (2014) beskriver sex mer detaljerade legitimitetsstrategier som            
ett företag kan använda då de har beslutat att inkludera en negativ hållbarhetsaspekt i sin               
hållbarhetsredovisning, som kan kategoriseras med utgångspunkt i Ashforth och Gibbs (1990)           
verkliga och symboliska strategier. Dessa sex är marginalisering, abstraktion, indikering av           
fakta, rationalisering, auktorisation samt korrektiv åtgärd. 
 
Marginalisering 
Enligt Hahn och Lülfs (2014) innebär legitimitetsstrategin marginalisering att företaget          
försöker kommunicera kring den negativa aspekten på ett sätt så att intressenten ska uppfatta              
den som så oviktig som möjligt. Då företaget använder denna strategi används ofta             
formuleringar som exempelvis “ingen betydande/allvarlig…” eller “liten/mindre...” , för att få           
den negativa aspekten att framstå som orelevant eller obetydlig. Marginalisering faller under            
kategorin symboliska strategier, som syftar till att förbättra företagets legitimitet genom att            
påverka intressenternas uppfattning om företagets ansvarstagande, utan att genomföra några          
faktiska åtgärder för att komma till rätta med den negativa aspekten. Dock innebär             
marginalisering ändå att företaget tar på sig ansvaret i frågan, trots att strategin i någon               
utsträckning försöker förminska betydelsen av den negativa aspekten. 
 

Abstraktion 
Den andra strategin Hahn och Lülfs (2014) beskriver som företag kan använda för att              
redovisa negativa aspekter, utan att orsaka en försämring av sin legitimitet, är abstraktion. Vid              
abstraktion generaliserar företaget hållbarhetsrisken till ett problem i hela branschen.          
Företaget försöker rättfärdiga sin negativa påverkan genom att beskriva problemet som en            
gemensam utmaning för alla företag i branschen. Abstraktion är liksom marginalisering en            
rent symbolisk strategi. Dock brister företaget i ansvarstagande vid användandet av denna            
strategi, då det försöker försvara sig genom att skylla ifrån sig på andra aktörer i branschen.  
 
Indikering av fakta 
En annan strategi som Hahn och Lülfs (2014) beskriver att företag använder då de              
kommunicerar negativa aspekter är att kortfattat nämna aspekten, men utan att tillhandahålla            
tillräckligt med information för att läsaren ska kunna avgöra problemets omfattning. Företaget            
presenterar ofta nyckeltal som kan vara svåra för läsaren att tolka utan ytterligare information              
om exempelvis hur företagets påverkan är i förhållande till övriga företag i branschen, eller              
hur företagets påverkan har förändrat sig över tid. Indikering av fakta kan användas som en               
symbolisk strategi om viktig information utelämnas och döljs från läsaren. Läsaren kan dock             
även uppfatta indikering av fakta som en verklig strategi om informationen publiceras på ett              
objektivt och rättvisande sätt.  
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Rationalisering 
Hahn och Lülfs (2014) beskriver att företaget kan använda rationalisering genom att rikta             
läsarens uppmärksamhet mot källan till problemet och förklara hur den negativa påverkan            
uppkommer, för att få läsaren att uppfatta den negativa aspekten som normal eller nödvändig.              
Denna strategi är alltså ett sätt för företaget att försvara sin legitimitet genom att rättfärdiga               
sin negativa påverkan. Rationalisering är därmed en symbolisk strategi, då den syftar till att              
ändra intressenternas uppfattning om företagets legitimitet utan att införa några åtgärder           
angående problemet.  
 
Auktorisation 
Auktorisation innebär enligt Hahn och Lülfs (2014) att företaget hänvisar till en aktör med              
auktoritet inom riskområdet för den negativa aspekten. Auktoriteten används för att få en             
extern bedömning eller bekräftelse av den negativa aspekten. Företaget kan även påpeka att             
de följer de regler och riktlinjer som auktoriteten angett angående den negativa aspekten.             
Syftet är att läsaren ska förknippa den negativa aspekten med en auktoritet som har en hög                
grad av legitimitet, som därmed ska överföras till företaget. Hur effektiv användningen av             
auktorisation är då företaget försöker förbättra sin legitimitet beror på hur vilken grad av              
legitimitet intressenterna uppfattar att auktoriteten har. Även auktorisation är en symbolisk           
strategi.  
 
Korrektiv åtgärd 
Den sista legitimitetsstrategin Hahn och Lülfs (2014) beskriver för kommunikation av           
negativa aspekter är korrektiva åtgärder, vilket betyder att företaget presenterar förslag på            
åtgärder för att hantera den negativa aspekten. Företaget kan kommunicera korrektiva           
åtgärder antingen genom att endast nämna att åtgärder ska eller har vidtagits, eller på ett               
konkret sätt med specifika åtgärder som svar på en negativ aspekt. Korrektiva åtgärder är den               
enda av dessa sex strategier som innebär att företaget arbetar för att uppnå en faktisk               
förändring för att undvika den negativa aspekten, därmed är det en verklig strategi (Hahn &               
Lülfs, 2014). I likhet med Ashforth och Gibbs (1990) som påpekar att verkliga strategier har               
en större positiv effekt på ett företags legitimitet beskriver Hahn & Lülfs (2014) att              
legitimitetseffekten kan vara starkare hos korrektiv åtgärd än de andra legitimitetsstrategierna. 
 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I den teoretiska referensramen har det redogjorts för hållbarhetsredovisningens utveckling,          
där Frostenson et al. (2015) beskriver att utvecklingen har skett i snabb takt sedan 2000-talet,               
vilket Grafström et al. (2015) menar till stor del beror på inträffade företagsskandaler. Genom              
att upprätta en hållbarhetsredovisning kan företag visa upp en balanserad och fullständig bild             
av sin verksamhet (Hahn & Lülfs, 2014). Enligt GRI:s princip balans ska            
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hållbarhetsredovisningen innefatta både positiva och negativa aspekter för att vara transparent           
inför intressenterna och deras bedömningar och beslutsfattningar (Frostenson et al., 2015).           
Med en negativ aspekt menas en aktivitet i företagets verksamhet som orsakar negativ             
påverkan miljömässigt eller socialt. (Hahn & Lülfs, 2014) 
 
Både intressentteorin och legitimitetsteorin kan användas för att förklara varför viss           
hållbarhetsinformation redovisas, där intressentteorin har ett fokus på intressenterna (Şener et           
al., 2016) och legitimitetsteorin används för att förstå hur hållbarhetsinformation kan påverka            
intressenternas bild av företagets legitimitet (Branco & Rodrigues, 2006). Enligt Hahn och            
Lülfs (2014) kan intressenternas uppfattning av ett företags legitimitet påverkas av hur             
företagen kommunicerar negativa hållbarhetsaspekter. Främst legitimitetsteorin kommer       
användas för att få en djupare förståelse för ämnet. Vi kommer med hjälp av Hahn och Lülfs                 
(2014) sex legitimitetsstrategier analysera på vilket sätt de fyra svenska storbankerna väljer            
att kommunicera negativa aspekter i deras hållbarhetsredovisningar.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel behandlas studiens undersökningsdesign, forskningsansats och        
tillvägagångssätt. Vidare följer en beskrivning av analysmetod och metodkritik.  

 

3.1 Undersökningsdesign 
Studien syftar till att undersöka hur svenska banker kommunicerar negativa aspekter i sin             
hållbarhetsredovisning och hur detta har förändrats över tid. För att besvara syftet har vi valt               
att använda en kvalitativ metodansats för att möjliggöra en djupare förståelse för hur             
bankerna presenterar negativa aspekter. En kvalitativ metod används ofta när fokus ligger på             
ord istället för på siffror och används vid både intervjuer samt insamling och analys av               
skriftliga källor (Bryman & Bell, 2013). För att undersöka hur bankernas kommunikation av             
negativa aspekter i hållbarhetsredovisningen har förändrats över tid har en longitudinell           
design använts. En longitudinell design innefattar mer än ett mättillfälle över tid vilket behövs              
för att kunna identifiera förändring eller utveckling över tid (Bryman & Bell, 2013).  
 
För att kunna studera bankernas kommunikation av negativa aspekter har vi i det första steget               
i undersökningen identifierat viktiga hållbarhetsrisker i branschen. Detta har gjorts med hjälp            
av mailintervjuer med tre av storbankerna och Fair Finance Guide Sverige. Ett exempel på              
riskområde som identifierats är klimatpåverkan och en negativ aspekt inom detta riskområde            
är företagets nivå på koldioxidutsläpp. Vidare i andra steget har vi genomfört en kvalitativ              
innehållsanalys för att kunna identifiera hur de olika bankerna väljer att redovisa de negativa              
aspekterna i sin verksamhet. Ett av de vanligaste sätten inom kvalitativ metod för att              
analysera dokument är genom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman & Bell, 2013).           
Kvalitativ innehållsanalys är även en vanlig metod som används för att undersöka företags             
hållbarhetsredovisningar (Branco & Rodrigues, 2006).  
 
Datainsamlingen har inkluderat både primärkällor och sekundärkällor, det vill säga källor i            
vilka förstahandsrapportering återfinns respektive källor av resterande data (Patel &          
Davidson, 2011). Den data som vi har samlat in består av båda typerna, där primärdatan               
kommer från mailintervjuer och sekundärdatan från både de hållbarhetsredovisningar vi har           
studerat och litteraturen.  

3.2 Forskningsansats 

I vår studie har vi genom teorin hämtat inspiration till ett intressant ämne för att sedan samla                 
in empiri inom området genom mailintervjuer. Därefter har vi gått tillbaka till teorin för att få                
mer kunskap och förståelse för vårt valda ämne, vilket sedan har använts till mer insamling av                
empiri genom hållbarhetsredovisningarna och till vår analys. Detta är ett exempel på vad             
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Patel och Davidson (2011) beskriver som abduktiv ansats, där det sker en växelverkan mellan              
teori och empiri. 

3.3 Urval 

Vid val av företag har ett målinriktat urval tillämpats för att välja fyra banker. Detta innebär                
att företagen inte valts slumpmässigt utan baserat på vissa kriterier, för att endast företag som               
är relevanta för undersökningen ska ingå i urvalet (Bryman & Bell, 2013).  
 
 De kriterier som tillämpats för val av företag är följande: 

● En av de största bankrörelserna i Sverige under 2017, 
● Upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer,  
● Uppfyller rekvisiten i 6 kap. 10§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), det vill säga            

att de behöver ta hänsyn till den nya regleringen angående upprättandet av            
hållbarhetsredovisning för 2017,  

● Har framställt hållbarhetsredovisningar under minst fem år tillbaka, så det finns ett            
komplett antal hållbarhetsredovisningar att undersöka för de senaste fem åren.  

 
Utifrån ovanstående kriterier är följande banker med urvalet: Svenska Handelsbanken AB,           
Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank AB. Samtliga av            
dessa fyra banker hållbarhetsredovisar i enlighet med GRI:s riktlinjer (Fair Finance Guide,            
2017), omfattas av ändringen i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) samt har framställt           
hållbarhetsredovisning de senaste fem åren.  

3.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

Första steget 
För att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna inom bankbranschen och för att få en så              
representativ bild som möjligt, har personer inom olika typer av organisationer tillfrågats.            
Förfrågningar skickades till fem banker samt den oberoende organisationen Fair Finance           
Guide Sverige. Svar på mailintervjun har erhållits från respondenter vid tre av bankerna och              
från Fair Finance Guide Sverige. Bankernas svar från mailintervjun kommer att presenteras            
anonymt i empiriavsnitt 4.2, eftersom att en av bankerna som deltagit föredrar att vara              
anonym. 
 
Vi har vid val av intervjupersoner valt att tillfråga de personer inom bankerna som dagligen               
arbetar med hållbarhetsfrågor. Vidare har en person inom inom Fair Finance Guide Sverige             
tillfrågats, som har stor erfarenhet kring hållbarhet och som dagligen arbetar med frågor             
rörande hållbarhet inom bankbranschen. Anledningen till att vi valt respondenter från både            
svenska banker och en fristående organisation har varit för att få en så rättvisande bild som                
möjligt. Respondenterna från de enskilda bankerna har möjlighet att bidra med information            
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om vad de inom sin organisation anser är viktiga hållbarhetsrisker och vilka de främst arbeta               
med. Fair Finance Guide Sverige är en utomstående organisation organisation som arbetar            
med att granska bankernas investeringar och utlåningar samt undersöker hur transparenta           
deras arbete kring hållbarhet är (Fair Finance Guide Sverige, 2017). De har valts för att de har                 
en bättre möjlighet att vara objektiva samt besitta ett kritiskt förhållningssätt.  
 
Studiens primärdata kommer från de intervjuerna som genomfördes via mail. I mailet            
presenterade vi oss och förklarade syftet med studien och hur de kunde hjälpa oss. Sedan               
följde tre stycken frågor om vad de anser är hållbarhetsrisker och problem inom banksektorn              
som deras organisation behöver ta hänsyn till (se Bilaga 1). Anledningen till att kontakten              
med respondenterna skedde över mail grundar sig både i studiens omfattning till tid och              
utrymme men också med hänsyn till respondenternas tid. Ytterligare fördelar med enskilda            
intervjuer via onlinekommunikation beskrivs av Bryman och Bell (2013) som att de kan nå ut               
till många personer, är inte beroende av det geografiska avståndet samt att datan inkommer              
och kan granskas relativt snabbt. Dock beskriver de att det även finns nackdelar med denna               
metod då den tillfrågade kan uppfatta mailet som skräpmail, eller att den personliga             
kommunikationen och budskap som inte är verbala kan gå förlorade. I vår studie fick vi svar                
från fyra av de sex organisationer som vi kontaktade för att genomföra en mailintervju. Men               
då svaren från de fyra organisationerna i mailintervjun till stor del var överensstämmande så              
tyder det på att aktörerna i branschen är överens om de viktigaste hållbarhetsriskerna.  
 
Andra steget 
Bankernas hållbarhetsredovisningar för åren 2013 till 2017 har tagits från deras respektive            
hemsidor på internet. I denna undersökning är fokus avgränsat till hållbarhetsredovisningen,           
därmed har endast bankernas årliga hållbarhetsredovisningar (Sustainability Reports)        
granskats. I de fall då företagen publicerat en kombinerad årsredovisning och           
hållbarhetsredovisning har endast de sidor som rör hållbarhetsredovisningen granskats.         
Eftersom att hållbarhetsredovisningarna på Nordeas hemsida endast är tillgängliga på          
engelska har vi valt att hämta de engelska versionerna av alla företags redovisningar, så att               
samma sökord kan användas i samtliga dokument. Företagens redovisningar fördelades          
slumpmässigt mellan studenterna i uppsatsgruppen, för att försäkra att en gruppmedlems           
personliga uppfattningar och omdömen inte påverkar resultatet av datainsamlingen på ett           
systematiskt sätt. För att säkerställa att att vi samlar samma slags data för respektive bank               
började vi med att granska en banks fem hållbarhetsredovisningar tillsammans. Sedan           
granskades respektive banks alla fem hållbarhetsredovisningar av en och samma student, för            
att förändringar i bankens redovisning under undersökningsperioden skulle kunna upptäckas.  
 
Som utgångspunkt för att söka efter de negativa aspekterna i företagens redovisningar            
användes de riskområden inom bankbranschen som identifierats i det första steget i metoden.             
När ett stycke som berörde ett av de identifierade riskområdena dök upp då vi läste               
hållbarhetsredovisningen, använde vi de kriterier för att som finns nedan i tabell 1 för att               
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identifiera om någon av Hahn och Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier för kommunikation            
av negativa aspekter användes och i så fall vilken av dem. För att försäkra oss om att vi inte                   
missar någon information inom respektive riskområde har vi sökt i dokumenten efter ord             
kopplade till hållbarhetsrisken. Dessa finns sammanställda i tabell 3, identifierade begrepp för            
respektive riskområde inom bankbranschen, som ligger under empiriavsnitt 4.2, identifiering          
av hållbarhetsrisker. Inom dessa riskområden har endast bankernas kommunikation av          
negativ karaktär inkluderats. Detta eftersom att inom exempelvis området skatt kan både            
information om negativa och positiva aspekter finnas inkluderat. Där har endast den            
kommunikation som handlar om något negativt i koppling till skatt tagits med i empirin,              
exempelvis risker som skatteflykt.  
 

Strategi Förklaring Kriterier 

Marginalisering Förminska betydelsen av den negativa 
aspekten 

Exempelvis: small, little, low,  no 
meaningful, no / nothing serious, limited 

Abstraktion Generalisera den negativa aspekten 
till ett problem i hela branschen 

Exempelvis: a challenge all over the 
world / in all banks / in financial services/ 
in Sweden, international problem, not just 
the bank 

Indikering av 
fakta 

Kortfattat nämna den negativa 
aspekten, utan vidare information eller 
förklaring 

Strategin har identifierats då data i form 
av siffror eller en enkel mening 
presenterats, utan jämförelsetal eller 
förklaring 

Rationalisering Poängtera varför den negativa 
aspekten uppkommer eller är 
oundviklig 

Exempelvis: because of, caused by, 
normal yearly variations, the reason for 

Auktorisation Hänvisa till utomstående aktör med 
auktoritet  

Exempelvis: UN (United nations), CDP 
(Carbon Disclosure Project), EP (Equator 
Principles), IIGCC (Institutional Investors 
Group on Climate Change), 

Korrektiva 
åtgärder 

Presentera förslag på åtgärder för att 
hantera den negativa aspekten 

Exempelvis: we will take (corrective) 
action, we work actively, we work to, we 
act to, we strive to, we will launch, we will 
initiate, we are developing 

Tabell 1. Hahn och Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa aspekter, samt våra               
egna kriterier för att identifiera inom respektive strategi i bankernas hållbarhetsredovisningar. 
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3.5 Bearbetning och analys av data 

Första steget 
Baserat på svaren i mailintervjuerna valdes sex viktiga hållbarhetsrisker i bankbranschen. De            
hållbarhetsrisker vi har valt att undersöka är de som mer än en av respondenterna pekade ut                
som viktiga eller vanliga i branschen.  
 
Då respondenterna gav mer övergripande svar om vilka frågor de uppfattar som viktiga             
hållbarhetsrisker inom branschen, valde vi att utgå ifrån dessa områden och sedan använda             
motsvarande rapporter från Fair Finance Guide Sverige för att hitta mer specifika begrepp att              
söka efter i redovisningarna. Fair Finance Guide Sverige gör årliga sammanställningar över            
hur de svenska bankerna har presterat inom olika hållbarhetsområden, så kallade teman. För             
varje tema finns utförligt beskrivet vilka negativa aspekter som ingår och indikatorer som är              
kopplade till dessa (Fair Finance Guide Sverige, u.å.).  
 
Ett exempel på en hållbarhetsrisk som Fair Finance Guide Sverige framhöll som viktig i              
mailintervjun var mänskliga rättigheter. Då har exempelvis begreppen ‘human rights’,          
‘abuse’, ‘child labour’ och ‘health impacts’ använts som en indikation på negativa aspekter             
som tillhör temat mänskliga rättigheter. Dessa begrepp har hämtats från Fair Finance Guides             
rapport om svenska bankers investeringar i företag som bryter mot mänskliga rättigheter.            
(Fair Finance Guide Sverige & Amnesty International, 2015) När dessa begrepp var            
identifierade kunde vi börja söka efter dem i hållbarhetsredovisningarna. För övriga begrepp,            
se följande rapporter från Fair Finance Guide: Fair Finance Guide International (2015a), Fair             
Finance Guide International (2015b), Fair Finance Guide Sverige och Amnesty International           
(2015) samt Fair Finance Guide Sverige och Diakonia (2016). 
 
Andra steget 
För att granska hur företagen använder kommunikation av negativa aspekter, tillämpas en            
innehållsanalys på hållbarhetsredovisningarna. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att          
analysera underliggande teman i datan som studeras, som exempelvis användning av           
metaforer i materialet (Bryman & Bell, 2013). I denna studie kommer den kvalitativa             
innehållsanalysen användas för att undersöka företagens strategier för att kommunicera          
negativa hållbarhetsaspekter. Fördelarna med innehållsanalysen är att kunna analysera         
organisationers användande av legitimitetsstrategier och hur dessa har förändrats över tid,           
eftersom en innehållsanalys är lämplig i longitudinella studier (Bryman & Bell, 2013).            
Bryman och Bell (2013) beskriver även att en av innehållsanalysens svagheter är hur             
beroende den är av kvaliteten på dokumenten som studeras, det vill säga om de är autentiska,                
trovärdiga och representativa. Eftersom hållbarhetsredovisningarna hämtats direkt från        
företagens officiella hemsidor på internet är de autentiska i den mening att de är företagens               
egna versioner av som de vill kommunicera ut till sina intressenter.  
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Undersökningen av hur företagen kommunicerar negativa aspekter i sin         
hållbarhetsredovisning baseras kategorierna på Hahn och Lülfs (2014) sex         
legitimitetsstrategier. Då negativ information eller policy angående en hållbarhetsrisk         
identifierats i redovisningen, har företagets strategi för kommunikation av detta sorterats in i             
kategorierna i tabell 1. I de fall företagen har använt flera legitimitetsstrategier för att              
kommunicera kring en enskild negativ aspekt har varje strategi räknats med i empirin.  
 

3.6 Metodkritik 

3.6.1 Reliabilitet och validitet 

För att få en uppfattning om kvaliteten av en kvalitativ studie kan begreppen intern och extern                
reliabilitet och validitet tillämpas (Bryman & Bell, 2013). 
 
Intern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning olika bedömare i gruppen gör samma             
bedömning, även omnämnt interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå           
hög intern reliabilitet i denna studie har vi i uppsatsgruppen kommit överens om ett              
bedömningsinstrument innan vi började analysera vår empiri, vilken är baserad på Hahn och             
Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa aspekter. Baserat på           
Hahn och Lülfs (2014) beskrivningar och förklaringar har kriterier fastställs för varje strategi,             
så att alla medlemmar i gruppen ska kunna identifiera strategier på samma sätt då vi läser i                 
hållbarhetsredovisningarna. Ytterligare ett steg i metoden för att åstadkomma         
interbedömarreliabilitet var att börja med att granska de fem första hållbarhetsredovisningarna           
gemensamt, för att tillsammans kunna diskutera kännetecken för de respektive          
legitimitetsstrategierna.  
 
En studies externa reliabilitet avser i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas och            
fortfarande generera samma resultat. Generellt sett är nivån på extern reliabilitet låg i             
kvalitativa undersökningar, eftersom att exempelvis en personlig intervju är svår att replikera            
och få samma svar (Bryman & Bell, 2013). Dock är den externa reliabiliteten i den här                
studien relativt hög, då även andra forskare kan undersöka bankernas          
hållbarhetsredovisningar, eftersom de har full tillgång till samma empiriska material. 
 
För att den interna validiteten i en undersökning ska vara hög, så bör det finnas en                
överensstämmelse mellan den insamlade empirin och studiens teoretiska utgångspunkt         
(Bryman & Bell, 2013). För att ta hänsyn till vår studies interna validitet har vi övervägt flera                 
teoretiska analysmodeller för att studera bankernas kommunikation av negativa aspekter, men           
kommit fram till att Hahn och Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier för kommunikation av             
negativa aspekter är den som i störst utsträckning kan förklara empirin i bankernas             
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hållbarhetsredovisningar. Hahn och Lülfs (2014) legitimitetsstrategier har i denna studie          
använts som analysverktyg och legat till grund för utformningen av de kriterier vi använt för               
att identifiera strategierna i materialet. 
 
Extern validitet avser hur väl studiens resultat kan överföras och generaliseras till andra             
situationer och studieobjekt, och påverkas av exempelvis storleken på urvalet (Bryman &            
Bell, 2013). Urvalet i vår studie är relativt begränsat, men en aspekt som höjer den externa                
validiteten är att då Hahn och Lülfs (2014) utvecklade sina sex legitimitetsstrategier            
undersökte de företag från en bredd av branscher. Detta styrker därmed modellens            
överförbarhet mellan olika branscher. 
 

3.6.2 Källkritik  

Vid insamling av dokument gäller det att hålla sig kritisk till om dessa är trovärdiga eller ej.                 
Det finns många olika typer av dokument, däribland litteratur, officiella handlingar, privata            
handlingar och information från internet. Det ligger stor vikt i att redogöra för varför och               
under vilket förhållande dokumentet har skapats samt vem som är författare. (Patel &             
Davidson, 2011) Bryman och Bell (2013) beskriver att årsredovisningar är en typ av offentlig              
organisationshandling där det är viktigt att ta hänsyn till dokumentets trovärdighet och            
representativitet eftersom att den som upprättat dokumentet troligtvis vill uttrycka sitt           
budskap utifrån sin synvinkel. Vi har i vår studie granskat bankernas           
hållbarhetsredovisningar, vilka är exempel på offentliga organisationshandlingar. Vårt syfte         
med studien har varit att undersöka hur bankerna kommunicerar de negativa aspekterna i             
deras hållbarhetsredovisningar, vilket medför att vår studie innefattar en granskning av           
hållbarhetsredovisningarnas trovärdighet och representativitet.  
 
Vid intervjuer ska det tydligt framgå vad syftet med intervjun är samt om den tillfrågade               
personens bidrag kommer att användas konfidentiellt eller inte (Patel & Davidson, 2011). Vi             
har varit noga med att både presentera oss och redogöra för vårt syfte med studien samt frågat                 
om vi får nämna personen vid namn eller om personen i fråga vill vara anonym i vår studie.  
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4. Empiri 
 

I detta empiriavsnitt presenteras den insamlade datan i fyra delar. I den första delen              
presenteras bakgrundsinformation om bankerna, därefter de identifierade       
hållbarhetsriskerna i branschen. Sedan presenteras data om vilka strategier bankerna använt           
sig av vid kommunikation av negativa aspekter i sin hållbarhetsredovisning och hur detta har              
ändrats över tid. Slutligen presenteras övriga observationer om bankernas         
kommunikationsstrategier vid kommunikation inom de olika riskområdena. 

 

4.1 Bakgrundsinformation om bankerna 
Nedan presenteras i vilka regioner bankerna är verksamma i, antalet anställda samt            
balansomslutning för vardera bank i urvalet. Följande information är hämtad från respektive            
banks senaste hållbarhetsredovisning, det vill säga för år 2017.  
 
Handelsbanken har kontor både i Sverige och övriga länder i Norden samt ett flertal filialer i                
Storbritannien och Nederländerna. Handelsbanken har även verksamhet i andra länder runt           
om i världen. Det totala antalet anställda uppgår till drygt 11 800 personer, varav 7 020 i                 
Sverige. Handelsbankens blansomslutning uppgår till cirka 2 766 miljarder kronor varav cirka            
2 318 miljarder kronor i Sverige.  
 
Nordea har sin huvudverksamhet i Sverige och övriga länder i Norden, men har också              
verksamhet i andra länder runt om i världen. I Norden är Nordea det största finansiella               
företaget och även ett av de största sett till Europa. Antalet anställda i Nordea uppgår till totalt                 
33 170 varav cirka 8 160 är i Sverige. Nordeas totala balansomslutning uppgår till drygt 5 816                 
miljarder kronor.  
 
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) har sin verksamhet både i Sverige, övriga länder i             
Norden och Baltikum, men också i andra Europeiska länder såsom bland annat Tyskland och              
Storbritannien. Det totala antalet anställda uppgår till cirka 15 000, varav cirka 8 000              
anställda i Sverige. Balansomslutningen uppgår till totalt 2 560 miljarder kronor. 
 
Swedbank har verksamhet i både Sverige, övriga länder i Norden och Baltikum och             
samarbetar även med både de delägda sparbankerna och fristående sparbankerna.          
Medelantalet anställda uppgår till 14 536 varav 8 127 i Sverige och den totalt              
balansomsluningen uppgår till 2 213 miljarder kronor.  
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4.2 Identifiering av hållbarhetsrisker 
Nedan presenteras en sammanställning över vilka hållbarhetsrisker respektive respondent         
uppgav som viktiga i bankbranschen. Eftersom att en av bankerna valt att vara anonym har               
respondenterna från bankerna anonymiserats i tabellen. 
 

Hållbarhetsrisk Bank A Bank B Bank C Fair Finance Guide 

Klimatpåverkan x x x x 

Mänskliga rättigheter x x x x 

Egen arbetsmiljö x x x x 

Vapen x   x 

Korruption x x x x 

Skatt x   x 
Tabell 2. Sammanställning över respondenternas svar utifrån mailintervjun.  
 
I tabell 2 visas att de svar bankerna och Fair Finance Guide Sverige gav på frågan om de                  
viktigaste eller vanligaste hållbarhetsriskerna i branschen framkom flera gemensamma         
riskområden. Bankerna är eniga om att frågor inom både klimatpåverkan och finansiell            
kriminalitet, såsom korruption och penningtvätt, är viktiga. Även mänskliga rättigheter och de            
anställdas arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet uppfattas som viktigt av samtliga banker i            
intervjun. En av bankerna framhävde även att frågor kring vapen och skatt är viktiga.              
Bankerna ansåg att både fokus och krav på hållbarhet har ökat under de senaste åren samt att                 
frågor som rör klimat, mänskliga rättigheter och finansiell kriminalitet fått allt större            
utrymme. I svaret från Fair Finance Guide Sverige framkom även här att klimatfrågan är en               
av de viktigaste och som fått störst fokus under de senaste åren. De anser även att frågor som                  
rör mänskliga rättigheter, korruption, vapen, arbetsvillkor samt skatt är viktiga frågor som            
bankerna måste förhålla sig till. I likhet med bankerna anser Fair Finance Guide att kraven               
blivit hårdare gällande hållbarhetsredovisning men också att bankerna tar det på större allvar             
nu.  
 
Nedan i tabell 3 presenteras begrepp inom respektive av de identifierade riskområdena som             
bankerna kan använda då de kommunicerar information om negativa aspekter. Begreppen är            
hämtade från Fair Finance Guides rapporter. 
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Hållbarhetsrisk Begrepp 

Klimatpåverkan Climate (change), Global warming, Environment, Fossil fuel, Coal (mining), 
Oil, Gas, non-renewable energy, Power/Energy (Solar; Wind; Geothermal; 
Nuclear; Hydropower), Emissions, Pollution 

Mänskliga rättigheter Human rights, Abuse, (child) labour, Minority, Indigenous, Toxic, Poison, 
(chronic) pollution, Health (impact) 

Egen arbetsmiljö Work environment, (work related) sickness, work-life balance, stress, 
illness, injury, health (-care, risks), equal pay (for men and women), 
diversity, discrimination, violence, bullying, (sexual) harassment, 
discrimination 

Vapen Controversial arms, Arms (export; trade; sales; industry), Arms-producing, 
Armed conflict, Military (transport; goods; equipment), Weapon (systems), 
Ammunition, Munitions 

Korruption Corruption, Financial risk, Financial crime, Money Laundering, Fraud, 
Bribe, Terrorism (financing) 

Skatt Taxation, Tax (payment; evasion; evading; haven; fraud) 

Tabell 3. Begrepp inom respektive riskområde i bankbranschen. 

4.3 Kommunikation av negativa aspekter 

4.3.1 Förekomsten av negativa aspekter inom olika riskområden 
Nedan i tabell 4 visas förekomsten av information om negativa aspekter inom olika             
riskområden hos respektive bank.  
 
 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

 -13 -14 -15 -16 -17 -13 -14 -15 -16 -17 -13 -14 -15 -16 -17 -13 -14 -15 -16 -17 

Klimatpåverkan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Mänskliga rättigheter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Egen arbetsmiljö x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Vapen x x x x x x  x x  x x x x x x x x x x 

Korruption x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Skatt  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Tabell 4. Förekomsten av information om negativa aspekter inom riskområden i bankernas            

hållbarhetsredovisningar för åren 2013-2017.  

 

I tabell 4 framgår att av de riskområden som identifierats som viktiga i det första steget har                 
alla bankerna i stor utsträckning med information om negativa aspekter inom dessa. Bankerna             
har inkluderat riskområdena redan från början av år 2013 och har fortsatt göra det under               
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undersökningsperioden. Därmed har det inte varit någon större förändring över tid. Nordea är             
den enda bank som inte har haft information om vapen under alla år då den saknas för år 2014                   
och 2017 och Handelsbanken som inte kommunicerade de risker som finns inom området             
skatt under år 2013.  
 
Nedan följer två citat för att illustrera skillnaden mellan det år Handelsbanken inte tagit med               
information om negativa aspekter inom riskområdet skatt och ett år då de gjort detta. Under år                
2013 fanns endast information om att banken är en av de största skattebetalarna i Sverige och                
hur stort belopp de betalat i avgifter och skatt under året. Citatet från             
hållbarhetsredovisningen för år 2015 visar att Handelsbanken beskriver att de arbetar för att ta              
ansvar i skatterelaterade frågor. Skillnaden är därmed att banken i redovisningen för år 2013              
inte tagit med någon information om negativa aspekter såsom risk att handla oansvarigt och              
oetiskt angående skatt, utan endast information om hur mycket skatt som betalats under året.              
Inga citat för Nordeas kommunikation angående vapen under åren 2014 och 2017 kan             
uppvisas, eftersom att det helt saknades information om detta i bankens           
hållbarhetsredovisningar för dessa åren.  
 

For many years, Handelsbanken has been one of the largest payers of corporate tax in Sweden. VAT is                  
also a major cost for Handelsbanken since VAT is to a large extent not payable on the Bank’s                  
operations. This means that the Bank cannot deduct input VAT which it pays when buying external                
services and products. In addition, Handelsbanken is the largest payer to the Swedish Stabilisation Fund               
for the financial system. For 2013, it is estimated that Handelsbanken’s total taxes and state fees amount                 
to over SEK 7 billion. (Handelsbanken, 2013, s. 21) 

 
Handelsbanken’s actions regarding taxes aim to be responsible, correct and transparent. The Bank has              
co-ordinated management, governance and follow-up of tax-related issues. It continually monitors           
developments in the area of taxation in Sweden and internationally, particularly with reference to              
transparency and tax ethics. At Handelsbanken, high ethical standards must be observed, as regulated in               
policy documents from the Board. The Bank must not participate in transactions or provide products               
that may be called into question in the light of prevailing tax legislation. If there is doubt,                 
Handelsbanken must not participate. (Handelsbanken, 2015, s. 219) 
 

4.3.2 Legitimitetsstrategier vid kommunikation av negativa aspekter 

I diagram 1 och tabell 5 nedan presenteras en sammanställning över hur samtliga banker              
använt sig av de sex legitimitetsstrategierna under åren 2013-2017.  
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Diagram 1. Diagram som visar den totala strategianvändning i förhållande till negativa aspekter inom olika               
riskområden.  
 

 
Klimat- 
påverkan 

Mänskliga 
rättigheter 

Egen 
arbetsmiljö Vapen Korruption Skatt Summa 

Marginalisering 7 0 3 0 0 1 11 

Abstraktion 4 3 9 3 4 0 23 

Indikering av fakta 6 0 11 0 0 0 17 

Rationalisering 9 0 5 0 0 0 14 

Auktorisation 28 32 3 0 8 1 72 

Korrektiv åtgärd 87 21 63 12 36 8 227 

Summa 141 56 94 15 48 10  

Tabell 5. Tabell som visar användningen av respektive legitimitetsstrategi i förhållande till de olika negativa               

aspekterna. 

 

Som kan utläsas i diagram 1 och tabell 5 är korrektiv åtgärd den vanligaste och mest använda                 
strategin som bankerna använder sig av vid kommunikation av negativa aspekter. Korrektiv            
åtgärd är den enda strategi som förekommer inom samtliga riskområden, men den används             
främst inom klimatpåverkan, egen arbetsmiljö och korruption. Auktorisation är den näst mest            
använda strategin och är vanligast när bankerna redovisar negativa aspekter inom mänskliga            
rättigheter och klimatpåverkan. De andra fyra strategierna, abstraktion, indikering av fakta,           
rationalisering samt auktorisation, är alla relativt ovanliga i bankernas         
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hållbarhetsredovisningar. Då dessa används är det främst inom riskområdena klimatpåverkan          
och den egen arbetsmiljö. 
 
I tabell 5 framgår även att det är stora skillnader i hur många gånger bankerna använder sig av                  
legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa aspekter inom de olika riskområdena.          
Bankerna har tillsammans använt någon form av legitimitetsstrategi i samband med           
klimatpåverkan 141 gånger under de fem åren, medan de endast använt någon av dessa              
strategier för kommunikation kring vapen och skatt 15 respektive 10 gånger.  
 
För att på ett tydligt sätt visa hur bankerna använder de olika legitimitetsstrategierna för att               
presentera de negativa aspekterna, följer nedan ett urval av citat från bankernas            
hållbarhetsredovisningar mellan åren 2013-2017.  
 
Marginalisering 
Då bankerna använde marginaliseringsstrategin framhöll de att deras påverkan inte var så stor             
eller betydelsefull. I följande exempel skriver Handelsbanken och Nordea att banker och            
finansiella institut har begränsad eller låg direkt miljöpåverkan. Detta är en formulering som             
är återkommande i Handelsbankens hållbarhetsredovisningar under de första fyra åren          
2013-2016. I citatet från Handelsbanken står det även att de själva bedömer att de har relativt                
små möjligheter att påverka bankens indirekta miljöpåverkan och att detta är kundernas egna             
ansvar.  
 

Companies can affect their environment in financial, social and environmental terms. Different sectors             
have varying impact within the various areas of responsibility. For example, a bank’s direct              
environmental impact is fairly limited. In terms of its indirect environmental impact, Handelsbanken’s             
assessment is that it normally has relatively little opportunity to affect customers’ behaviour and that               
customers are fully responsible for how their operations are run. (Handelsbanken, 2014, s. 7)  
 
Another important element of our responsibility is minimising the negative impact of our business on               
the environment. While as a financial institution, the direct environmental impact from our activities is               
relatively small, we still strive to minimise our negative impact by reducing our CO2 emissions.               
(Nordea, 2013, s. 5)  
 

Abstraktion 
Bankerna har använt strategin abstraktion för att påpeka att ansvaret för den negativa             
aspekten inte ligger endast hos dem utan delas med andra aktörer. I följande citat från               
Swedbank och Nordea uttrycker bankerna att dessa negativa hållbarhetsrisker inte endast           
beror på deras egen verksamhet utan att de härstammar från större problem, utanför bankens              
direkta kontroll.  
 

One trend in all of Sweden, and not just the bank, is that women have a higher level of absenteeism                    
than men, which is confirmed by Statistics Sweden. This is largely because women often have double                
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burden, generally assuming more of the work at home while at the same time having to perform at                  
work. (Swedbank, 2014, s. 186) 
 
One area of particular importance is the prevention of financial crime. This is an escalating challenge                
all over the world, driven by factors such as political instability and terrorism. (Nordea 2015, s. 12) 
 

Indikering av fakta 
Indikering av fakta identifierades då en banks kommunikation om en negativ aspekt var             
otydlig på grund av att de presenterat för lite information om ämnet. Exempelvis redovisar              
Handelsbanken nivån på personalomsättning i sin hållbarhetsredovisning 2017 och påpekar          
att nivån under året varit “fortsatt låg”. Dock är nivån den högsta sedan år 2013 (den första                 
redovisningen vi granskat) då personalomsättningen var 2,9 % för gruppen och 1,8 % i              
Sverige, alltså har nivån ökat relativt mycket. Ett annat exempel är Nordea som i sin               
hållbarhetsredovisning 2016 redovisar sina direkta CO2 utsläpp för året men utan att ange             
vilken nivå utsläppen låg på föregående år. De hänvisar de läsare som vill jämföra med               
tidigare års utsläppsnivå till hållbarhetsredovisningen för år 2015, i vilken det framgår att             
nivån på utsläpp varit lägre under år 2015 och ökat till år 2016. Att nivån på CO2 utsläpp har                   
ökat framgår därmed inte för de läsare som endast läser 2016 års hållbarhetsredovisning. 
 

The Bank continues to have low external staff turnover: 4.7 per cent in the Group and 3.9 per cent in                    
Sweden. A pre-condition for this is a healthy, inclusive work environment where each employee’s              
potential is made the most of and each individual is able to develop in their work based on their ability                    
and personal circumstances. (Handelsbanken, 2017, s.30)  
 
Direct CO2e emissions: 175 tonnes (…) For comparison, please see the Sustainability Report 2015.              
(Nordea, 2016, s.11) 
 

Rationalisering 
Bankerna använde strategin rationalisering för att förklara varför identifierade försämringar          
under året orsakats av förändringar i verksamheten eller andra för företaget nödvändiga            
faktorer. I dessa exempel förklarar Handelsbanken och SEB att de har utökat samt             
omorganiserat sin verksamhet vilket de anger som förklaring till att deras CO2 utsläpp har              
ökat. 
 

Carbon dioxide emissions for electricity consumption increased compared to 2013. This is because the              
Bank’s operations grew in 2014, mainly in the UK, which affects the Bank’s energy consumption.               
(Handelsbanken, 2014, s. 9) 

 
(…) when comparing 2015 to the 2008 baseline, our distance travelled has increased by 25 per cent and                  
an increase in emissions with 10 per cent. Over the last 3 years we have seen an 10 per cent increase in                      
the distance travelled caused by business expansion as well as internal re-organisations. (SEB, 2015, s.               
28) 
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Auktorisation 
Då bankerna använde sig av legitimitetsstrategin auktorisation hänvisade de till olika           
auktoriteter som de följer. Exempel på auktoriteter som bankerna ofta omnämnde är FN (UN              
Global Compact, UN Environment Programme, UN Guiding Principles on Business and           
Human Rights), CDP (Carbon Disclosure Project), och Financial Coalition against Child           
Pornography. I ett av följande exempel hänvisar Handelsbanken till FN:s deklaration om            
mänskliga rättigheter, där de påpekar att de i enlighet med deklarationen försäkrar att de inte               
är inblandade i några brott mot mänskliga rättigheter. I det andra exemplet berättar Nordea att               
de förtjänat en plats på CDP:s lista för de stora nordiska företag som är ledande i redovisning                 
av data om klimatpåverkan. 
 

Handelsbanken endorses the principles set out in the United Nations’ Universal Declaration of Human              
Rights. Since 2009, Handelsbanken has adhered to UN’s Global Compact, cementing the Bank’s             
expressed support for universal human rights. This means that the Bank supports and respects the               
protection of human rights within the areas which the Bank can influence, directly or indirectly through                
our operations. It also means that the Bank ensures that it is not involved in any breach of human rights.                    
(Handelsbanken, 2015, s. 214) 

 
In 2013, Nordea was recognised as a Nordic leader in disclosing climate change data - direct as well as                   
indirect - in the CDP Nordic Climate Change Report. The report shows how the world’s largest listed                 
companies act in response to the changing climate. (Nordea, 2013, s. 5) 
 

Korrektiv åtgärd 
Nedan visas hur bankerna använder korrektiva åtgärder inom de olika riskområdena. De visar             
problem, försämringar eller negativa händelser under året och ger förslag och exempel på             
vilka vilka åtgärder de arbetar med för att minska sin negativa påverkan inom riskområdet.              
Strategin korrektiv åtgärd är den som identifierats flest gånger i bankernas           
hållbarhetsredovisningar. Exempel och citat på användning av korrektiv åtgärd från varje           
riskområde har inkluderats nedan, eftersom att denna strategi kan användas på olika sätt inom              
olika områden. 
 
Inom riskområdena klimatpåverkan och egen arbetsmiljö använder bankerna ofta korrektiv          
åtgärd då de förmedlar att de löpande arbetar för att minska sin klimatpåverkan och förbättra               
arbetsmiljön. Exempelvis redogör SEB i citatet nedan hur deras klimatpåverkan har minskat            
men att den fortfarande är för hög, samt hur de arbetar för att få ner den ytterligare.                 
Handelsbanken beskriver hur de arbetar för att fortsätta arbetet med att åtgärda skillnaden i              
lön mellan män och kvinnor. 
 

Although we have reduced our emissions with 54 per cent and achieved significant reductions in all                
areas except business travel, there is more to do. We will continue to work with minimising our direct                  
footprint. We will further optimise our energy consumption, reduce our use of paper and improve our                
company car fleet. Special focus will be put on air travel in order to further reduce emissions related to                   
business travel, as this area now accounts for the major part of our carbon footprint. (SEB, 2015, s. 29) 
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The focus on rectifying unwarranted pay differentials between women and men continued during the              
year. Personnel functions and trade union representatives have organised joint meetings with            
salary-setting managers to provide them with further support in the work towards gender equality in               
salaries.  (Handelsbanken, 2013, s. 15) 
 

Inom de andra fyra riskområdena uttrycker bankerna mer av en “nolltolerans” mot negativa             
händelser och beskriver hur de ska arbetar med korrektiva åtgärder för att uppnå detta. I               
exemplen nedan från SEB beskrivs hur banken arbetar för att det inte ska finnas några brister                
i arbetstagarrättigheter någonstans i deras verksamhet, samt att de arbetar för att förhindra             
uppkomsten av finansiell kriminalitet. Swedbank skriver att de avbryter samarbetet med           
företag som producerar kontroversiella vapen genom att utesluta dem från sina fonder.            
Slutligen, i det sista citatet kommenterar Nordea sin inblandning i Panamadokumenten och            
hur de har vidtagit korrektiva åtgärder för att förhindra finansiell brottslighet inom skatt. 

 

SEB follows local collective agreements and national legislations as regards labour rights in the              
countries where w e are present. To safeguard that we have the same policies implemented at all our                  
sites of operation, to the extent possible, we did a self-assessment of all site of the present conditions                  
during the latter part of 2012. This resulted in short action list with the aim to close the outstanding                   
gaps. These have now been closed. (SEB, 2013, s. 25) 

 

SEB devotes considerable resources to prevent financial crime and its damaging effects on our              
customers, our business and on local and global economies. We collaborate with partners locally and               
internationally, train our employees, monitor transactions and check our customers according to the             
Know-Your-Customer process (KYC) and against existing sanctions lists. (SEB, 2013, s. 16) 
 
Following is a list of the 25 companies that were excluded from Swedbank Robur’s funds in 2014. It is                   
mainly companies that manufacture cluster bombs, mines, chemical or biological weapons. Several            
manufacture nuclear weapons. (Swedbank, 2014, s. 184) 
 
During the year, Nordea has encountered incidents that bruised our customers’ trust in us. In April,                
Nordea was pointed out as one of several actors in the “Panama Papers”, where the media portrayed                 
financial advice given regarding tax structures as unethical. The Nordea management took this criticism              
very seriously and a number of actions were carried out to strengthen our compliance culture and                
bolster our efforts to combat any potential financial crime. (Nordea, 2016, s. 5) 
 

4.3.3 Förändring i strategier över tid 
I denna del presenteras hur bankernas användning av legitimitetsstrategier förändrats under           
studiens fem år, från år 2013 till 2017. I diagram 2 och tabell 6 presenteras totalt antal gånger                  
vardera strategi använts av samtliga fyra banker under respektive år.  
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Diagram 2. Diagram som visar förändringen i strategianvändning över tid. 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Marginalisering 3 3 1 3 1 

Abstraktion 4 5 5 5 4 

Indikering av fakta 3 2 2 5 5 

Rationalisering 3 4 4 0 3 

Auktorisation 11 16 14 14 17 

Korrektiv åtgärd 42 41 48 54 42 

Summa 66 71 74 81 72 
Tabell 6. Tabell som visar förändringen i strategianvändning över tid.  

 
Resultaten i diagram 2 och tabell 6 visar att nivån på strategianvändningen varit relativt jämn               
över åren för de flesta strategier. Undantaget är strategin korrektiv åtgärd, som har en märkbar               
ökning i antal gånger den används i hållbarhetsredovisningarna under åren 2015 och 2016.             
Totalt antal gånger bankerna använt sig av legitimitetsstrategier vid kommunikation av           
negativa aspekter har ökat under de fyra första åren, men minskat något under år  2017.  
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4.3.4 Skillnad mellan bankerna 

I detta avsnitt presenteras skillnaden i strategianvändning mellan bankerna under åren           
2013-2017. Nedan i tabell 7 presenteras antalet gånger en viss strategi har använts under ett               
visst år hos respektive bank.  
 
 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

 -13 -14 -15 -16 -17 -13 -14 -15 -16 -17 -13 -14 -15 -16 -17 -13 -14 -15 -16 -17 

Marginalisering 1 2 1 2 1 1   1  1 1         

Abstraktion    1  1 1 1 2 1 2 2 1  1 1 2 3 2 2 

Indikering av fakta 1 1 1 1 1 2 1  3 2    1 1   1  1 

Rationalisering 1 1   1 1  2     1   1 3 1  2 

Auktorisation 4 4 3 5 4 4 1 3 1 4 2 5 7 3 5 1 6 1 5 4 

Korrektiva åtgärder 9 12 9 7 12 11 7 17 25 8 12 7 10 6 7 10 14 12 17 15 

Tabell 7. Tabell som visar förändringen i strategianvändning över tid för respektive bank.  

 

Som visas i tabell 7 används marginalisering relativt lite av de flesta bankerna, men att det                
finns vissa skillnader mellan bankerna. Handelsbanken använder marginalisering minst en          
gång under varje år, medan Swedbank aldrig använder strategin. Abstraktion används av            
samtliga banker men där kan vi se att Handelsbanken endast använder denna strategi en gång               
under de fem åren. Även auktorisation, indikering av fakta samt rationalisering används ett             
fåtal gånger av bankerna under dessa fem år. Korrektiv åtgärd och auktorisation används av              
alla banker under alla år, där Nordea under år 2015 och 2016 hade en markant ökning av                 
korrektiv åtgärd. 
 

4.3.5 Övriga observationer 

Utöver Hahn och Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa           
aspekter har bankerna även använt sig av ytterligare en strategi för kommunikation inom de              
identifierade riskområdena. Snarare än att visa hur de arbetar retroaktivt med korrektiva            
åtgärder för att korrigera ett problem, beskriver de istället förebyggande åtgärder som syftar             
till att arbeta proaktivt. Den förebyggande åtgärden används för att visa hur bankerna vill              
förbättra något i allmänhet eller förhindra att en negativ aspekt blir verklighet. Företagen             
uttrycker ofta detta som en policy. I diagram 3 illustreras användningen av förebyggande             
åtgärd inom respektive riskområde. 
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Diagram 3. Användningen av förebyggande åtgärd i förhållande till olika riskområden. 

 
Som framgår i diagram 3 används förebyggande åtgärd främst av bankerna inom mänskliga             
rättigheter och korruption, även en del inom vapen och skatt. Trenden att förebyggande åtgärd              
är mest förekommande inom dessa fyra riskområden stämmer för alla fyra banker, vilket visas              
i bilaga 2. Nedan följer citat för för att illustrera hur bankerna använder strategin inom dessa                
fyra riskområden. Exempel på budskap bankerna förmedlar i citaten är att de vill             
uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter, ta ställning mot korruption, tar avstånd mot            
företag som handlar med kontroversiella vapen, eller arbetar för att kommunicera på ett             
transparent sätt angående skattefrågor.  
 

It is important to raise awareness among our employees regarding human rights issues and it is                
therefore included in our Code of Conduct training that is mandatory for all employees as part of the                  
Licence to Work training. (Nordea, 2017, s. 11) 

 
Where it operates, Swedbank takes an active stance against all forms of corruption. We do so by                 
making sure that our operations are committed to anti-corruption work. Swedbank’s Board of Directors              
has adopted a Group-wide anti-corruption policy and a policy to combat money laundering and              
terrorism financing. (Swedbank, 2017, s.193) 

 
Handelsbanken’s Guidelines for business relations with the armaments and defence industry state that             
the Bank must not have business relations with companies that manufacture or trade in weapons that                
are prohibited under international conventions. This includes biological weapons, chemical weapons,           
anti-personnel mines and cluster munitions. Nor can Handelsbanken have business relations with            
companies that manufacture or trade in nuclear weapons, or with companies that export weapons to               
countries under a UN or EU embargo. (Handelsbanken, 2017, s. 52) 
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SEB is committed to meeting the raised expectations on transparency in respect of our tax management                
and continuously work to enhance the scope of our communication around tax. (SEB, 2015, s.39) 

 

Nedan visar diagram 4 en sammanställning av hur bankerna totalt har använt förebyggande             
åtgärd under åren 2013-2017.  

 
Diagram 4. Diagram som visar förändringen i användningen av förebyggande åtgärd över tid för respektive               

bank.  

 
Som illustreras i diagram 4 har antal gånger förebyggande åtgärd använts under studiens             
period ökat stadigt, från 2013 till 2017 har antalet nästintill fördubblats. Denna ökande trend              
är starkast hos Handelsbanken, där antalet gånger strategin använts ökat varje år. I övriga              
banker har antalet ökat 2017 jämfört med 2013 men med variationer under            
undersökningsperioden.  
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5. Analys 
 

Analysen består av fyra delar. Först presenteras en analys av bankernas information i             
förhållande till transparens, sedan hur bankerna använder legitimitetsstrategier för att          
kommunicera negativa aspekter och hur det har förändrats över tid. Slutligen analyseras            
övriga observationer om bankernas kommunikationsstrategier vid kommunikation inom de         
olika riskområdena. 

 

5.1 Förekomsten av information om negativa aspekter  

I tabell 4 som visar en sammanställning över vilka banker som någon gång kommunicerar              
något inom respektive riskområde och år, syns det tydligt att bankerna under nästintill alla år               
och riskområden tar upp information om dessa i sina hållbarhetsredovisningar. Detta ligger i             
linje med vad Borglund et al. (2017) menar om att de företag som vill vara konkurrenskraftiga                
är de företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Företag kan med hjälp av en              
hållbarhetsredovisning visa sina intressenter att de är medvetna om risker inom miljö och det              
sociala, vilket kan medföra ökad legitimitet hos företaget (Borglund et al., 2017). Valet att              
inkludera negativa aspekter inom alla dessa riskområden skulle därmed kunna tolkas som ett             
försök för bankerna att förbättra sin legitimitet. De undantag som finns är hos Handelsbanken              
som år 2013 inte uppgav någon information kring hur de hanterar riskområdet skatt och              
Nordea som år 2014 och 2017 inte uppgav någon information om vapen. I mailintervjun              
uppgav två av fyra respondenter att vapen och skatt var viktiga riskområden i branschen,              
medan två inte nämnde dessa. Detta kan vara ett tecken på att dessa riskområden inte får lika                 
mycket fokus och uppmärksamhet då bankerna upprättar hållbarhetsredovisning.  
 
Hahn och Lülfs (2014) beskriver att i en hållbarhetsredovisning ska både positiv och negativ              
information tas med för att ge en fullständig och balanserad bild av företaget. De tre kriterier                
GRI ställer upp för en balanserad redovisning är inkluderandet av både positiva och negativa              
aspekter, presentation av hur den negativa aspekten förändrats över tid samt att utrymmet             
vardera aspekt får i redovisningen ska vara proportionellt mot hur viktig den är (Global              
Reporting Initiative, 2013a). I vår studie har vi undersökt hur bankerna har kommunicerat             
angående negativa aspekter inom olika riskområden och har därmed sett vilka av dessa             
riskområden bankerna har valt att kommunicera kring. Här framgår att bankerna i stor             
utsträckning inkluderar negativa aspekter inom de identifierade riskområdena under alla fem           
år. Dock har vi inte jämfört andelen positiv och negativ information, undersökt om de              
uteslutit viktiga händelser under året eller försökt avgöra om vardera negativ aspekt fått             
tillräckligt med utrymme i redovisningen för att motsvara hur viktig den är. Därför kan vi inte                
uttala oss om bankernas hållbarhetsredovisningar är balanserade eller inte utefter GRI:s           
definition, men inkluderandet av negativa aspekter inom dessa riskområden är en början på             
väg mot en balanserad redovisning. 
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Ändringen i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) innebär att dessa bankers         
hållbarhetsredovisningar som avser år 2017 har krav på sig att inkludera företagets            
hållbarhetsrisker och policy angående hur de hanterar dessa risker. De riskområden som            
bankerna och Fair Finance Guide Sverige pekade ut i mailintervjuerna stämmer i hög grad              
överens med de hållbarhetsrisker som finns angivna i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554).           
De gemensamma områdena är miljö, anställda, mänskliga rättigheter och arbete mot           
korruption. Fair Finance Guide Sverige nämnde även de två riskområdena kontroversiella           
vapen och skatt, vilket ytterligare en bank bekräftade som viktigt i branschen. Bankernas och              
Fair Finance Guide Sveriges uppfattningar om vilka riskområden som är viktiga i branschen             
är därmed i linje med de regler som finns i Årsredovisningslagen. Alltså uppkom inga nya,               
oförutsedda riskområden för bankerna. Ändringen i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)         
innebar inte att bankerna började inkludera något av dessa riskområden, eftersom att de redan              
sedan år 2013 gjort detta.  
 

5.2 Legitimitetsstrategier vid kommunikation av negativa aspekter 

Nedan följer en analys av användningen av respektive av Hahn och Lülfs (2014)             
legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa aspekter. 
 
Korrektiv åtgärd 
Som både diagram 1 och tabell 5 visar är korrektiv åtgärd den av bankerna mest använda                
strategin vid kommunikation av negativa aspekter. En anledning till detta kan vara att             
korrektiv åtgärd enligt Hahn och Lülfs (2014) har en starkare effekt jämfört med de andra               
strategierna då företaget försöker förbättra sin legitimitet, eftersom att det är en verklig             
strategi. Detta stämmer också stämmer överens med Ashforth och Gibbs (1990) som menar             
att verkliga strategier har högre effekt på företagets legitimitet än symboliska strategier. Detta             
kan förklara varför korrektiv åtgärd är den mest använda strategin då bankerna försöker             
förbättra intressenternas syn på företagets legitimitet. Hahn och Lülfs (2014) menar även på             
att företagets legitimitet kan äventyras när företag väljer att redovisa negativa aspekter, men             
att företagen samtidigt kan skaffa sig legitimitet hos intressenterna genom att visa på             
medvetenhet om faktiska problem och riskområden samt hur dessa hanteras. Ytterligare en            
anledning till att bankerna väljer att arbeta med korrektiva åtgärder kan därför vara att              
bankerna visar att de arbetar aktivt för att minska sin negativa påverkan. Att inte vara               
medveten om och förberedda på att bemöta en risk skulle kunna uppfattas som oansvarigt,              
men genom att presentera någon form av korrektiv åtgärd visar banken att försöker förhindra              
att en risk blir verklighet.  
 
Då bankerna använde strategin korrektiv åtgärd var det ofta inom riskområdet klimat, i form              
av att presentera data på utsläpp och sedan både en åtgärd för hur de ska minska utsläppen                 
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och ett mål som de ska uppnå till en viss tidpunkt. Även gällande riskområdet egen               
arbetsmiljö använde bankerna ofta korrektiv åtgärd, där de presenterade information, mål och            
arbete för att minska skillnader i exempelvis jämställdhet. Graden av företagets legitimitet            
kan bestämmas av hur väl företagets verksamhet är i linje med de normer, värderingar och               
förväntningar som samhället har (Dowling & Pfeffer, 1975. refererat i Ashforth & Gibbs,             
1990). Företagens verksamhet behöver också uppfattas av intressenterna som socialt          
accepterad för att de i intressenternas ögon ska ha uppnått legitimitet (Epstein & Votaw,              
1978. refererat i Ashforth & Gibbs, 1990). En möjlig anledning till att korrektiv åtgärd              
vanligen används av bankerna inom klimat och egen arbetsmiljö kan därmed vara att problem              
inom dessa två områden anses vara mer socialt accepterade. En viss mängd koldioxidutsläpp             
eller en viss ojämlikhet mellan könen i företaget kan vara förväntad av intressenterna,             
eftersom detta är vanliga problem i de flesta företag. Då är det en fördel för bankerna att visa                  
att de har koldioxidutsläpp och hur de arbetar för att minska dessa, eftersom det är nästintill                
omöjligt att ha en nivå på noll. Om banken inte presenterar någon information om              
koldioxidutsläpp över huvud taget verkar det snarare som att de försöker dölja hur mycket              
utsläpp de har haft, eftersom att det är osannolikt att de inte haft några alls. I andra                 
riskområden som exempelvis mänskliga rättigheter är dock kraven på företagen hårdare och            
förekomsten av en negativ aspekt såsom barnarbete inte acceptabel. Att redovisa negativ            
information om detta kan i så fall försämra företagets legitimitet i större utsträckning än              
ökade koldioxidutsläpp.  
 
Ett annat sätt att använda korrektiv åtgärd är i likhet med hur Christensen et al. (2013)                
beskriver aspirational talk, där företaget kan presentera sina mål och hur de arbetar för att nå                
dessa. Christensen et al. (2013) förklarar att aspirational talk kan medverka till att utveckla              
nya metoder inom hållbarhet och att skillnader i ord och handling kan vara avgörande för               
både en positiv utveckling samt framtida mål och standarder inom CSR. Därmed skulle             
bankernas användning av legitimitetsstrategin korrektiv åtgärd vid kommunikation av         
negativa aspekter i framtiden kunna leda till ytterligare utveckling inom hållbarhetsarbetet.  
 
Då hållbarhetsredovisningarna innehåller information från bankerna till deras intressenter         
skulle hållbarhetsredovisningar kunna ses som ett exempel på en envägskommunikation.          
Morsing och Schultz (2006) beskriver att företag vid envägskommunikation förmedlar          
information till allmänheten och vill genom att visa på deras goda avsikter, beslut och              
åtgärder försöka få ett positivt stöd från intressenterna. Att korrektiv åtgärd är den mest              
använda strategin skulle då även kunna förklaras med att bankerna genom           
envägskommunikationen kan kommunicera ut vilka beslut och åtgärder de vidtagit och då få             
ett positivt stöd från sina intressenter. 
 
Auktorisation 
Auktorisation, den av bankerna näst mest använda legitimitetsstrategin vid kommunikation av           
negativa aspekter, förekom främst inom riskområdena mänskliga rättigheter och         
klimatpåverkan. Som Hahn och Lülfs (2014) beskriver används auktorisation genom att           
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hänvisa till en aktör med auktoritet inom området. För att denna legitimitetsstrategi ska             
fungera behöver den auktoritet företaget väljer ha en hög grad av legitimitet. Detta återspeglas              
även i bankernas val av auktoriteter, då de i första hand hänvisade till välkända aktörer med                
hög grad av legitimitet. Samtliga banker hänvisar i sina hållbarhetsredovisningar till FN,            
bland annat FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Då de påpekar att de följer FN:s              
riktlinjer ger de läsaren uppfattningen att de följer FN:s värderingar, standarder och krav, som              
reflekterar de normer som finns i samhället. Christensen et al. (2013) beskriver aspirational             
talk som att företaget kommunicerar kring sina mål inom hållbarhet. Om det finns ett gap               
mellan företagets hållbarhetsarbete och de mål och riktlinjer som auktoriteten satt upp, kan             
detta få bankerna att arbeta hårdare för att nå dessa mål.  
 
Abstraktion 
Bankerna använder legitimitetsstrategin abstraktion i likhet med Hahn och Lülfs (2014)           
beskrivning, att generalisera problemet till hela branschen och visa på att problemet är en              
utmaning antingen för alla företag i branschen eller företag i allmänhet. Bankerna använder             
abstraktion inom de flesta riskområdena. Exempelvis presenterade bankerna informationen         
som att både klimatpåverkan och finansiell brottslighet är ett problem eller en utmaning runt              
om i världen, inte att det är ett problem i just deras företag. En möjlig grund till varför                  
bankerna väljer att att generalisera dessa problem till hela branschen skulle kunna vara i              
enlighet med Hahn och Lülfs (2014) beskrivning, som menar på att abstraktion kan användas              
för att redovisa information om negativa aspekter utan att skada sin legitimitet, eftersom             
företaget inte behöver erkänna att det är ett problem i företaget. Genom att flytta              
intressenternas fokus från den egna verksamheten kan företaget på så sätt slippa ta ansvar för               
sin påverkan.  
 
Indikering av fakta 
Indikering av fakta används av bankerna endast inom riskområdena klimat och egen            
arbetsmiljö, där bankerna exempelvis redovisade enbart siffror för utsläpp utan vidare           
förklaring till dessa, eller enbart visade årets siffror för utsläpp med hänvisning till föregående              
års hållbarhetsredovisning för att se jämförelsetal. Detta är i linje med Hahn och Lülfs (2014)               
beskrivning av indikering av fakta, där företaget presenterar nyckeltal som kan vara            
svårtolkade för läsaren, inte tillräckliga för att kunna avgöra problemets omfattning eller inte             
visar hur förändringen ser ut över tid. Şener et al. (2016) beskriver att företagen kan ha                
svårigheter i att avgöra vad de ska ta med i deras hållbarhetsredovisningar, då olika              
intressenter kan ha olika uppfattningar om företagets problem. Clarkson (1995) menar att det             
är viktigt för företagen att ta hänsyn till sina intressenter, eftersom dessa är viktiga för               
företagets överlevnad. En utmaning för företaget kan därmed vara att kommunicera           
tillräckligt med information om negativa aspekter på ett sådant sätt att det är tydligt för               
samtliga intressenter. När bankerna då väljer att presentera information enligt strategin           
indikering av fakta finns det en möjlighet att informationen uppfattas på olika sätt av              
intressenterna, eftersom att det saknas tydliga förklaringar. 
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Hahn och Lülfs (2014) menar även att indikering av fakta kan användas som en symbolisk               
strategi om information som är viktig för läsaren utesluts eller döljs. I vårt exempel med citat                
från Handelsbanken år 2017 förklarar de att nivån gällande personalomsättning varit fortsatt            
låg, utan vidare förklaring eller jämförelse till detta. När vi sedan gick in och läste de fyra                 
tidigare hållbarhetsredovisningarna såg vi att den siffran som de presenterar 2017 är den             
högsta siffran sedan år 2013 som var den första hållbarhetsredovisningen som vi granskat. En              
möjlig anledning till att de valt att presentera den informationen av indikering av fakta kan               
därmed vara för att dölja ökningen av personalomsättningen för läsaren och på så sätt kunna               
behålla sin legitimitet.  
 
Rationalisering 
Rationalisering är en strategi som förekom endast för kommunikation av negativa aspekter            
inom klimatpåverkan och egen arbetsmiljö. Hahn och Lülfs (2014) menar på att företag som              
använder rationalisering försöker få läsaren att uppfatta den negativa aspekten som nödvändig            
eller oundviklig och på så sätt försvara sin legitimitet. Att denna strategi endast används inom               
dessa riskområden skulle kunna bero på att en viss grad av exempelvis utsläpp kan förklaras               
och rationalisera bort genom att påpeka att det är nödvändigt för att företaget ska kunna               
bedriva verksamhet. En hållbarhetsredovisning kan enligt Borglund et al. (2017) användas av            
företagen för att visa upp deras ansvarstagande inom hållbarhet. En anledning till varför             
bankerna väljer att använda rationalisering inom klimatpåverkan och egen arbetsmiljö och           
inte när de pratar om mänskliga rättigheter eller korruption, skulle även kunna förklaras             
genom att är oansvarigt och omoraliskt att försöka bortförklara brott mot mänskliga            
rättigheter eller finansiell brottslighet såsom korruption. 
 
Marginalisering 
Marginalisering är den minst använda av Hahn och Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier för             
kommunikation av negativa aspekter. Ingen av bankerna använder marginalisering mer än två            
gånger under ett år och Swedbank använder den inte alls under undersökningsperioden.            
Strategin används då ett fåtal gånger inom klimat och egen arbetsmiljö samt en gång inom               
skatt. Vid marginalisering försöker företagen framhäva att den negativa aspekten har liten            
påverkan eller är obetydlig. Exempelvis skriver Handelsbanken i sin hållbarhetsredovisning          
att deras möjligheter att påverka sin indirekta miljöpåverkan är begränsad och att denna             
påverkan i första hand är kundens ansvar. Detta stämmer överens med Hahn och Lülfs (2014)               
definition av marginalisering, Handelsbanken bagatelliserar betydelsen av sin negativa         
påverkan och försöker på så sätt övertyga intressenterna om att den är obetydlig. Borglund et               
al. (2017) menar att företag genom sin hållbarhetsredovisning kan visa upp sitt ansvar inom              
hållbarhet. Att marginalisera betydelsen av sin påverkan inom ett riskområde kan på så sätt              
bli missvisande och inte ge en rättvisande bild över företagets ansvar. Att försöka förminska              
betydelsen av en negativ aspekt skulle kunna uppfattas som oansvarigt, vilket skulle kunna             
förklara varför bankerna undviker att använda denna legitimitetsstrategi. Att marginalisering          
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används inom riskområden som klimatpåverkan och inte exempelvis inom mänskliga          
rättigheter eller korruption skulle kunna förklaras med att användning av en sådan strategi             
skulle få företaget att uppfattas som särskilt oansvarigt eller till och med oetiskt. 
 

5.3 Förändring i strategier över tid 

Som diagram 2 visar har den generella användningen av legitimitetsstrategierna inte haft            
någon markant ökning eller minskning under dessa fem år. Hossain och Alam (2016) påpekar              
vikten av obligatorisk CSR-rapportering, i kombination med att CSR-rapportering ska          
etableras som en norm inom företaget för att de ska upprätta hållbarhetsredovisning. Även om              
bankerna tidigare inte har omfattats av obligatoriska regler angående hållbarhetsredovisning          
har de ändå upprättat hållbarhetsredovisning under en längre period, vilket skulle kunna            
indikera att de har en etablerad norm i företaget angående hållbarhetsredovisning. Bankerna            
har redan från början av undersökningsperioden inkluderat negativa aspekter inom de flesta            
riskområdena och i hög utsträckning använt korrektiv åtgärd, den strategi som enligt Hahn             
och Lülfs (2014) är den strategi som har en högre effekt på legitimitet än övriga strategier.                
Ytterligare en anledning till varför kommunikationen i bankernas hållbarhetsredovisningar         
förändrats i väldigt låg utsträckning skulle kunna vara att bankerna ibland använder och             
återupprepar samma formuleringar under flera år. 
 

Under år 2016 ökade användningen av legitimitetsstrategier framförallt i Nordea och den            
ökningen skedde främst i korrektiv åtgärd. Detta kan utläsas i diagram 2 som visar en ökning                
i antalet gånger korrektiv åtgärd används under år 2015 och 2016, samt i tabell 6 där det                 
framgår att denna ökning härstammar från Nordea. Nordea skriver i sin           
hållbarhetsredovisning för 2016 att avslöjandet att Nordea varit inblandat i          
Panamadokumenten ledde till att bankens kunder tappade förtroende för dem. Detta eftersom            
att framställningen i media fått Nordeas handlande att framstå som oetiskt. Detta är ett              
exempel på en negativ händelse som fått företaget att förlora legitimitet i intressenternas             
ögon, eftersom företagets handlande bröt mot normer och värderingar i samhället.           
Uteslutandet av information om en negativ händelse kan slå särskilt hårt mot ett företags              
legitimitet om händelsen avslöjas av en utomstående part (Reimsbach & Hahn 2013; Våland             
& Heide 2005. refererat i Hahn & Lülfs, 2014), exempelvis media. Hahn och Lülfs (2014)               
menar även att uteslutandet av negativa aspekter kan hota företagets legitimitet eftersom det             
uppfattas som oärligt. Om Nordea inte hade ökat intensiteten i kommunikationen i sin             
hållbarhetsredovisning för 2016 och bemött intressenternas kritik angående        
Panamadokumenten kunde intressenterna ha uppfattat hållbarhetsredovisningen som       
överdrivet positiv och oärlig. Offentliggörandet av Panamadokumenten skulle därmed kunna          
förklara den ökade användningen av legitimitetsstrategier i Nordeas hållbarhetsredovisning år          
2016.  
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Enligt Ashforth och Gibbs (1990) kan ett företag vars legitimitet är hotad använda sig av mer                
intensiva strategier för att försöka återfå intressenternas förtroende. Nordea har därmed           
utnyttjat möjligheten att försvara sin legitimitet i sin hållbarhetsredovisning, där de förtydligar            
för läsaren deras ståndpunkt i skattefrågor och hur de arbetar med korrektiva åtgärder för att               
förhindra att en skandal uppstår igen. Dock kan enligt Ashforth och Gibbs (1990) ett företags               
intressenter bli mer misstänksamma mot företagets kommunikation då företaget är i en            
situation då legitimiteten är hotad. Borglund et al. (2017) menar även att en kommunikation              
som är alltför överdriven kan bidra till att intressenterna inte längre tror på det som företagen                
redovisar. Därför är det inte säkert att ökningen i Nordeas kommunikation av korrektiva             
åtgärder ledde till förbättrad legitimitet.  
 

5.4 Skillnad mellan bankerna 

Det går att se vissa skillnader mellan bankerna för undersökningsperioden, exempelvis där            
Swedbank aldrig använder sig av strategin marginalisering vilket de andra bankerna gör, eller             
att Handelsbanken endast använder abstraktion en gång under dessa fem år till skillnad från              
de andra bankerna. Den största skillnaden mellan bankerna som går att utläsa är användandet              
av korrektiv åtgärd i Nordea för år 2016, där den ökat från 17 gånger år 2015 till 25 gånger                   
för år 2016. En tänkbar förklaring till denna skillnad skulle kunna vara avslöjandet av              
Nordeas inblandning i Panamadokumenten som skedde det året.  
 
Den information som presenteras i hållbarhetsredovisningen förklarar Şener et al., (2016)           
främst finns för att tillgodose intressenternas behov, vilket kan göra det problematiskt för             
företagen då de väljer vad och hur de ska redovisa eftersom olika problem uppfattas på olika                
sätt av olika intressenter. Även Shocker och Sethi (1974. refererat i Ashforth & Gibbs, 1990)               
beskriver att skillnader och motsättningar i sociala normer och värderingar utgör en svårighet             
för företagen då de försöker upprätthålla sin legitimitet. En möjlig förklaring till att det finns               
vissa skillnader mellan bankerna skulle kunna förklaras att bankerna väljer att redovisa olika             
information eller väljer att kommunicera informationen på olika sätt för att tillgodose de krav              
och förväntningar som just deras intressenter har på dem. Då denna studie inte är ämnad att                
undersöka skillnader mellan bankerna kan det finnas flera faktorer som inte framgår i den här               
studien som kan förklara varför dessa skillnader mellan bankerna uppstår i användningen av             
legitimitetsstrategier vid kommunikation av negativa aspekter. Det resultat vi kan utläsa är att             
den övergripande trenden är liknande inom alla banker, det vill säga att samtliga banker              
främst använder sig av korrektiv åtgärd.  
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5.5 Övriga observationer 

Utöver Hahn och Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier som bankerna använder i sina            
hållbarhetsredovisningar, kunde ytterligare en strategi för kommunikation av förebyggande         
åtgärder inom riskområdena identifieras.  
 
Som framgår i diagram 3 används förebyggande åtgärd inom alla riskområden, men i olika              
utsträckning. Inom mänskliga rättigheter och korruption var strategin vanligast. Enligt          
Dowling och Pfeffer (1975. refererat i Ashforth & Gibbs, 1990) kan graden av företagets              
legitimitet påverkas av hur väl verksamheten stämmer överens med omgivningens normer           
och förväntningar. Det menar även (Epstein & Votaw, 1978. refererat i Ashforth & Gibbs,              
1990), som beskriver att företagen förutom att fokusera på effektivitet, behöver se till att              
deras verksamhet uppfattas som socialt acceptabel för att uppnå denna legitimitet. Eftersom            
vissa riskområden förknippas med starka normer och värderingar, exempelvis mänskliga          
rättigheter och korruption, använder företaget förebyggande åtgärder för att förhindra att den            
negativa aspekter uppkommer inom dessa.  
 
Som framgår i diagram 4 har totalt antal gånger som förebyggande åtgärd använts ökat från               
2013 till 2017, där Handelsbanken haft den tydligaste ökningen i användandet av strategin             
förebyggande åtgärd. Enligt Ballou et al. (2006) ställer intressenter hårdare krav på            
transparens inom riskområden i företagens verksamhet. Dessa ökade krav kan vara en            
förklaring till att bankerna använder denna strategi allt mer, då de ska inkludera             
hållbarhetsrisker men samtidigt vill undvika att presentera negativ information som enligt           
Hahn & Lülfs (2014) i vissa fall riskerar att försämra deras legitimitet. Även i och med                
ändringen i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ställs nya krav på bankernas          
hållbarhetsredovisningar för år 2017. I 6 kap. 12 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)            
framgår att information om företagets hållbarhetsrisker, policy samt resultat av policy ska            
inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Ökningen i redovisningen av policy stämmer därmed          
även överens med de nya krav som finns i Årsredovisningslagen. Dock kan det finnas andra               
förklaringar till de årliga variationerna i bankernas användning av förebyggande åtgärd.           
Exempelvis negativa händelser och skandaler under året skulle kunna påverka en individuell            
banks strategianvändning.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras slutsatser för att besvara studiens syfte och frågeställningar.            
Därefter följer en diskussion om de övriga observationer och analyser som gjorts under             
arbetets gång samt förslag till vidare forskning.  

 
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur stora svenska banker använder              
legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa hållbarhetsaspekter i sina        
hållbarhetsredovisningar och hur detta har förändrats över tid.  
 
Den första frågeställningen för att besvara syftet är att se hur stora svenska banker använder               
legitimitetsstrategier vid redovisning av negativa aspekter i sina hållbarhetsredovisningar.         
Resultatet från vår studie visar att samtliga av Hahn och Lülfs (2014) sex             
legitimitetsstrategier förekommer i hållbarhetsredovisningarna men det finns stora skillnader i          
hur vanliga de olika strategierna är. I första hand använde bankerna korrektiv åtgärd för att               
beskriva hur de motarbetar de negativa aspekterna. Därmed ger dessa resultat stöd åt tidigare              
forskning av Hahn och Lülfs (2014) som visar att korrektiv åtgärd, som är en verklig strategi,                
är den av de sex som har störst positiv påverkan på företagets legitimitet. Även strategin               
auktorisation användes regelbundet medan marginalisering, abstraktion, indikering av fakta         
och rationalisering är mindre vanliga i bankernas hållbarhetsredovisningar. Utifrån vårt          
resultat kan vi även se att det finns skillnader i vilka legitimitetsstrategier som bankerna              
använder inom de olika riskområdena, där korrektiv åtgärd är den enda strategin som används              
inom samtliga riskområden. Korrektiv åtgärd är den vanligaste strategin inom alla           
riskområdena förutom mänskliga rättigheter, där auktorisation är den mest förekommande          
strategin. Sett till användningen av legitimitetsstrategierna inom respektive bank kan vi inte            
se några framträdande skillnader mellan de fyra bankerna. Utifrån dessa resultat är vår             
slutsats att korrektiv åtgärd i särklass är bankernas främsta legitimitetsstrategi och att            
klimatpåverkan och egen arbetsmiljö är de riskområdena där bankerna i första hand använder             
legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa aspekter i sina hållbarhetsredovisningar. 
 
Vår andra frågeställning för att besvara syftet är att se hur användningen av             
legitimitetsstrategier vid rapportering av negativa aspekter i stora svenska bankers          
hållbarhetsredovisning förändrats under de senaste fem åren. Korrektiv åtgärd var den av            
Hahn och Lülfs (2014) sex legitimitetsstrategier som förekom mest frekvent i vardera banks             
redovisning under samtliga fem år. Resultatet från vår studie visar att korrektiv åtgärd ökat              
under år 2015 och 2016. En ökning i användningen av korrektiv åtgärd identifierades främst i               
Nordeas hållbarhetsredovisning under år 2015 och 2016, som kan grunda sig i avslöjandet av              
Panamadokumenten och Nordeas försök att bemöta detta och försvara sin legitimitet.           
Resultaten från studien tyder inte på någon signifikant förändring i och med ändringen i              
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) i bankernas hållbarhetsredovisningar för 2017, i         
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förhållande till de fyra föregående åren. Utifrån dessa resultat är vår slutsats att ingen starkt               
framträdande förändring har skett under undersökningsperioden 2013-2017, men att         
inträffandet av en negativ händelse såsom en skandal kan påverka hur en bank använder              
legitimitetsstrategier i sin hållbarhetsredovisning under året.  
 

6.1 Diskussion 

En brist i det första steget i vår metod är att inte alla respondenter svarade på mailintervjun.                 
Det är möjligt att respondenterna från de två banker som inte svarade har andra uppfattningar               
om vilka som är de viktiga hållbarhetsriskerna i branschen, vilket hade inneburit att vi hade               
identifierat och undersökt ytterligare riskområden i bankernas hållbarhetsredovisningar. Detta         
betyder att det kan finnas andra negativa aspekter som vi inte undersökt, eftersom att de inte                
omfattas av våra identifierade riskområden. Den höga graden av överensstämmelse mellan           
svaren från bankerna och Fair Finance Guide Sverige, samt med de hållbarhetsrisker som             
omnämns i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) tyder dock på att de viktigaste           
riskområdena är intäckta i vår studie. Angående steg två i vår metod, granskningen av              
bankernas hållbarhetsredovisningar, består den största svagheten i utrymmet för tolkning som           
finns vid textanalys. Det är möjligt att förekomsten av Hahn och Lülfs (2014)             
legitimitetsstrategier missats eller kategoriserats fel, eller att andra strategier förekommit som           
inte täcks in av analysmodellen och därmed inte identifierades. För att förhindra feltolkningar             
har vi arbetat med interbedömarreliabilitet, genom att ta stöd av Hahn och Lülfs (2014)              
beskrivningar av de sex legitimitetsstrategierna kombination med gemensamma diskussioner         
för att kunna göra identiska bedömningar av bankernas strategianvändning. 
 
I slutsatsen svarade vi på studiens syfte om hur stora svenska banker använder             
legitimitetsstrategier vid kommunikation av negativa aspekter i sina hållbarhetsredovisningar.         
Resultatet visade att korrektiv åtgärd är den i särklass mest använda strategin, men också              
auktorisation är relativt vanlig. De övriga fyra strategierna marginalisering, abstraktion,          
rationalisering och indikering av fakta är jämförelsevis ovanliga. Utöver Hahn och Lülfs            
(2014) sex legitimitetsstrategier kunde vi identifiera att bankerna använde en annan typ av             
strategi för kommunikation av negativa aspekter inom de identifierade riskområdena,          
förebyggande åtgärd. Det är en proaktiv strategi, för att kommunicera medvetenhet om en             
hållbarhetsrisk och formuleras ofta som en policy i bankernas hållbarhetsredovisningar.          
Medan användningen av Hahn och Lülfs (2014) legitimitetsstrategier varit relativt oförändrad           
under undersökningsperioden har denna strategi en uppåtgående trend. Den möter          
Årsredovisningslagens (1995:1554) krav på policy i hållbarhetsredovisningen, utan att         
företaget behöver redovisa negativ information i form av negativa händelser eller           
försämringar under året, vilket därmed skulle kunna vara en förklaring till ökningen i             
användningen av förebyggande åtgärd. Dock skulle det kunna finnas andra förklaringar till            
varför förebyggande åtgärd blivit allt vanligare. Företagens användning av         
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riskkommunikation och strategier såsom förebyggande åtgärd skulle därmed kunna utgöra ett           
område för vidare forskning.  
 
Vi undersökte även hur användandet av legitimitetsstrategier vid kommunikation av negativa           
aspekter i bankernas hållbarhetsredovisning har förändrats under de senaste fem åren. I vår             
studie kunde inte någon markant förändring i användandet av strategier utläsas. Även            
angående inkluderandet av negativa aspekter i bankernas redovisning såg vi ingen förändring,            
då de redan från 2013 i hög utsträckning valde att ta med negativa aspekter inom samtliga                
riskområden i sin hållbarhetsredovisning. Vi har heller inte sett någon effekt av lagändringen,             
och kan därmed inte stödja tidigare forskning av Hossain och Alam (2016) som visar att om                
upprättandet av hållbarhetsredovisning är obligatoriskt kommer företagen i större         
utsträckning redovisa sin CSR. Vi kan inte heller stödja Larrinaga et al. (2002), som beskriver               
att en reglering skulle kunna påverka hållbarhetsredovisningarna till att bli mer transparenta i             
förhållande till negativa aspekter och ge likvärdig information mellan olika företag. Att            
bankerna redan vid undersökningsperiodens början redovisat negativa aspekter inom samtliga          
riskområden och att ingen förändring kunnat ses, kan indikera att det är för tidigt för att kunna                 
se om lagändringen haft någon påverkan. Det skulle därmed, om några år, vara ett intressant               
område för vidare forskning att undersöka om och hur lagen påverkar bankernas användning             
av legitimitetsstrategier vid kommunikation av negativa aspekter.  
 
Ytterligare områden som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning är att undersöka              
skillnaderna i användningen av legitimitetsstrategier mellan bankerna och då främst vad dessa            
skillnader kan bero på. Ett annat intressant område för vidare forskning är att undersöka i               
vilken utsträckning bankerna inkluderar information om negativa händelser och skandaler i           
sina hållbarhetsredovisningar. Denna studie är begränsad på det sättet att vi endast kan uttala              
oss om hur bankerna har kommunicerat kring de inkluderade negativa aspekterna men vi vet              
inte vad de har uteslutit. Slutligen skulle studien kunna breddas till att även undersöka              
legitimitetsstrategier för kommunikation av negativa aspekter på bankernas övriga         
kommunikationskanaler än hållbarhetsredovisningarna.  
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Bilaga 1 - Intervju om hållbarhetsrisker i bankbranschen 

 
Hej, 
 
Vi är tre studenter från Örebro Universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats inom              
Företagsekonomi. Vi undersöker hur svenska banker redovisar negativa aspekter, det vill säga            
hållbarhetsrisker, i sina hållbarhetsrapporter och hur detta har förändrats över tid. För att             
kunna underbygga och stärka vår metod skulle vi behöva hjälp att identifiera inom vilka              
områden bankernas största utmaningar när det kommer till hållbart företagande finns.  
 
Vi vill gärna komma i kontakt med någon hos er som är väl insatt inom detta område, för att                   
få hjälp med svar på några av våra frågor. // Vi vänder oss till dig i hopp om att få hjälp med                      
svar på några av våra frågor. 
 

- Vi undrar vad ni anser är de cirka 10 vanligaste eller viktigaste hållbarhetsriskerna och              
problem inom banksektorn?  

- Vi undrar även om ni anser att hållbarhetsriskerna har förändrat sig under de senaste 5               
åren?  

- Är det något som är mer viktigt eller vanligt nu än för några år sedan och vice versa? 
 
Om ni har möjlighet får ni gärna svara på dessa frågor via mail, men det går även bra för oss                    
att boka ett möte via telefon. Ni har självklart möjlighet att vara anonym både via mail och                 
telefon om ni så vill.  
 
Tacksam för din hjälp! 
Vänliga hälsningar 
Erika, Karolina och Linnea 
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Bilaga 2 - Förebyggande åtgärd 
 
 

 
Klimatförä
ndringar 

Mänskliga 
rättigheter 

Egen 
arbetsmiljö 

Vapen Korruption Skatt 

Handelsbanken 1 12 0 5 14 10 

Nordea 1 8 2 2 8 5 

SEB 5 12 3 10 9 4 

Swedbank 4 20 1 5 24 2 

Summa 11 52 6 22 55 21 

Tabell som visar användningen av förebyggande åtgärd i förhållande till olika riskområden inom respektive              

bank. 
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