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Abstract 

Background: It can be stated that two important areas that companies must relate to are 

legitimacy and sustainability work. Legitimacy is crucial for a company's long-term survival. 

Legitimacy justifies the company in the society while at the same time contributing to the 

influx of resources into the company. There is an ever-increasing demand from corporate 

stakeholders of "doing the right thing". In addition to trying to achieve the financial goals, 

companies must also work for a better environment, both internally, for example through 

improvement of the working environment, but also externally by emphasizing how the 

company affects the external environment. 

 

Issue: What are the differences and similarities of how corporations in the banking and 

industry sectors argue for their legitimacy through the content of sustainability reports? 

  

Purpose: In order to operate in society, companies need to create legitimacy. The purpose of 

this study is to describe the differences in how companies in the service and production 

sectors argue for their legitimacy through the content of the sustainability reports? 

 

Design and Methodology: This study is a qualitative study based on empirical data from six 

corporations and their sustainability reports for 2014 and 2018. The six study objects can be 

found within the service and production sector, with three corporations in each industry. 

 

Findings: The findings of this study show that service and production sectors sustainability 

reports are similar when it comes to the actions. Some differences can be identified in how 

companies argue for their legitimacy.  
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1. Inledning 

 
I det inledande kapitlet beskrivs kortfattat bakgrunden till hållbarhetsredovisning som sedan 

följs av en problemdiskussion med avseende på de valda utgångspunkterna legitimitet och 

hållbarhetsredovisning. Kapitlet avslutas med framställandet av studiens syfte och dess 

frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har klimatet och människans miljöpåverkan blivit en av de största, 

om inte den största, globala diskussionen i samhället. Detta har i sin tur lett till att blickarna 

riktas mot företagen och deras samhällspåverkan, det vill säga inte bara miljöpåverkan utan 

även det ekonomiska och sociala perspektivet (Frostenson 2015). En studie från september 

2019 publicerad i a natureresearch journal beskriver hur 70 procent av de totala globala 

utsläppen av växthusgaser kan spåras tillbaka till 100 företag (Stockholm Resilience Centre 

2019). Även om klimatet är en stor del i allmänhetens ögon har de två andra perspektiven, det 

sociala och ekonomiska, tagit en allt större plats de senaste åren.  

Historiskt sett har inte hållbarhetsredovisning varit något som företag har varit tvungna att 

upprätta men röster höjdes, exempelvis inom EU, för att göra en förändring som innebar att 

hållbarhetsinformation skulle bli ett obligatoriskt moment för större företag (Frostenson 2015). 

I linje med detta antogs 2016 ett krav i den svenska lagstiftningen för stora företag att upprätta 

en hållbarhetsredovisning.  

I årsredovisningslagen 6 kap. finns villkoren som gör att ett företag måste upprätta en 

hållbarhetsrapport. Lagen som antogs 2016 nämner även att företagen i sin 

hållbarhetsrapportering måste upplysa om verksamhetens utveckling, ställning och resultat och 

konsekvenser av driften av företaget. I dessa ska vissa specifika punkter tas upp vilka är: miljö, 

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

korruption. (6 kap. 10–12§§ ÅRL. SFS 1995:1554)  

Kriterierna för att innefattas av lagreglerna i 6 kap. 10§ ÅRL är: 

• medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 250, 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Någon mer information om hur företagen ska upprätta sin hållbarhetsrapport återfinns ej i 

lagtexten. Detta lämnar det öppet för tolkning av vad som faktiskt ska tas upp och hur 

https://www.zotero.org/google-docs/?koMwhC
https://www.zotero.org/google-docs/?ATIP1s
https://www.zotero.org/google-docs/?ATIP1s
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verksamheten ska presentera informationen. För att precisera innehållet i rapporten finns det 

några organisationer som upprättar mer detaljerade riktlinjer för vad som rekommenderas att 

finnas med i hållbarhetsrapporten, där Global Reporting Initiative (GRI) är de tonsättande 

inom området (Frostenson 2015). Enligt KPMG:s globala studie, tillämpar hela 74 procent av 

världens 250 största företag GRI:s riktlinjer. Av de som hållbarhetsredovisar i Sverige är det 

66 procent som följer GRI:s riktlinjer. (KPMG 2019) 

1.2 Problemdiskussion 

Tanken om legitimitet kan i ord beskrivas som ett slags socialt kontrakt, det utgör hela grunden 

för legitimitetsteorin. Skulle en organisation göra ett avsteg från kontraktet och samhället 

upplever att organisationen brutit mot kontraktet blir följden att dess existens ställs på spel. Om 

samhället är av uppfattningen att organisationen inte bedriver sin verksamhet på ett sätt som 

det anser är legitimt eller godtagbart kommer dess reaktion bli att upphäva det kontrakt 

organisationen har att bedriva sin verksamhet. Det här kan beskrivas konkret genom några 

exempel som att efterfrågan på produkterna företaget tillhandahåller minskar eller försvinner, 

tillgången på arbetskraft och kapital till företaget stryps eller försök att påverka staten till att 

höja skatter, böter eller lagar som syftar till att hindra de handlingar som inte är i enlighet 

med samhällets ståndpunkt (Deegan 2002). Legitimitet berättigar organisationen i samhället 

samtidigt som den bidrar till inflöde av resurser till företaget samt att det fortsätter att ses som 

legitimt genom att erhålla intressenternas förtroende. Det här gör att det går att se på legitimitet 

som en resurs i sig, den får en form av dubbel innebörd (Ashforth & Gibbs 1990). Det finns tre 

typer av legitimitet, vilka är pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet (Suchman 1995). 

Brønn och Vidaver-Cohen (2009) talar om de ständigt ökande kraven från företagens 

intressenter om “att göra det rätta”. Utöver att försöka nå de ekonomiska målen måste företagen 

även verka för en bättre omvärld både internt, genom till exempel arbetsmiljö, men även externt 

genom att lägga vikt på hur företaget påverkar omvärlden. Det är inte bara kunderna som lägger 

vikt vid företagens hållbarhetsarbete, även potentiella investerare har gått från att nästintill 

endast se till företagets vinstpotential till att också väga in företagets hållbarhetsarbete. Brønn 

och Vidaver-Cohen (2009) beskriver även hur arbetssökande drar sig till företag som de anser 

tar ett stort socialt ansvar och det har noterats att anställda på dessa företag visar större 

hängivenhet till organisationen just för att den gör sitt för att bidra till ett bättre samhälle. Detta 

visar på hur viktigt företagens hållbarhetsarbete är för företagens intressenter. Księżak och 

Fischbach (2017) skriver om Triple Bottom Line, som delar upp hållbarhetsområdet i tre 

perspektiv: ekonomiska, sociala och miljöperspektivet.  

En enighet råder kring att om ett företag gör förändringar i sin verksamhet eller syftar till att 

påverka andras uppfattning om dess verksamhet måste det göras med en öppenhet. Om 

förändringarna inte sker med öppenhet kommer den tilltänkta mottagaren inte märka av det som 

företaget försöker åstadkomma och legitimiteten blir svåruppnådd. (O’Donovan 2002)  

Det går att konstatera att två viktiga områden som företag måste förhålla sig till är legitimitet 

och hållbarhetsarbete. Som både Ashforth och Gibbs (1990) samt Suchman (1995) uttrycker   är 

https://www.zotero.org/google-docs/?wjKMH1
https://www.zotero.org/google-docs/?IX7gYO
https://www.zotero.org/google-docs/?AcUgNh
https://www.zotero.org/google-docs/?iVfQ9Y
https://www.zotero.org/google-docs/?UyLrDU
https://www.zotero.org/google-docs/?UyLrDU
https://www.zotero.org/google-docs/?z3HhJT
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legitimiteten grundläggande för företag och brist på legitimitet kan leda till att företaget inte 

kan fortsätta att bedriva sin verksamhet.  

Vad företagen lägger vikt vid i hållbarhetsrapporterna kan antas skilja mellan branscher. 

Lattemann, Fetscherin, Alon, Shaomin Li och Schneiders, (2009) studie på kinesiska och 

indiska företag visar på att tillverkande företag lägger mer vikt vid att hållbarhetsredovisa än 

vad tjänsteföretag gör. Tidigare forskning visar också att det bankerna redovisar mest om är 

sociala aktiviteter (Castello & Lima, 2006; Jizi, Salama, Dixon, & Stratling, 2014; Kiliç, 2016; 

Vollero, Palazzo, Siano & Sardanelli, 2018). 

1.3 Syfte 

För att kunna verka i samhället behöver företag skapa legitimitet. Syftet med denna uppsats är 

beskriva skillnader i argumentation mellan tjänsteföretag och industriföretag då de söker uppnå 

legitimitet i hållbarhetsredovisningen. Företagen befinner sig inom två branscher och kommer 

att analyseras på branschnivå.  

 1.4 Frågeställning 

Vilka skillnader och likheter finns i hur företag inom bank- och industribranschen skapar 

legitimitet genom innehållet i hållbarhetsrapporter?  

1.5 Avgränsning 

Följande avgränsningar har gjorts avseende företagen i studien:  

De är verksamma i Sverige och uppfyller kraven som gör dem tvungna att upprätta en 

hållbarhetsredovisning enligt 6 kap. 11§ ÅRL. Studien fokuserar också endast på två branscher: 

industri och banker med tre företag i varje bransch.  

 

 

 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?Lf26tx
https://www.zotero.org/google-docs/?xYxUD2
https://www.zotero.org/google-docs/?vo5taD
https://www.zotero.org/google-docs/?bXK0td
https://www.zotero.org/google-docs/?6xGdta
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2. Teoretisk referensram  

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området. Det följs sedan av en genomgång 

av legitimitetsteorin och de tre begrepp som används i studien: pragmatisk, moralisk och 

kognitiv legitimitet. Därefter sker en beskrivning av de tre perspektiv som utgör grunden till 

CSR: ekonomiska perspektivet, sociala perspektivet och miljöperspektivet. Kapitlet avslutas 

med att visa sambanden mellan de sex olika begreppen. 

 

2.1 Tidigare forskning om hållbarhetsredovisning 

Enligt Kiliç (2016) måste banker, på grund av att de använder mycket resurser från samhället, 

återkoppla sina aktiviteter till intressenterna oftare än andra branscher. I sin studie undersöks 

bankernas hållbarhetsredovisning över internet. Studien inkluderar all sorts redovisning som 

sker över internet, inklusive de årliga rapporterna men även de aktiviteter som nämns på 

bankens hemsida. Kiliç (2016) kommer fram till att banker lägger minst vikt vid redovisning 

kring miljöarbetet för att istället lägga mer tid på att redovisa sociala aktiviteter och sina 

produkter. Enligt Kiliç (2016) kan det antas att banker redovisar mer om samhällsaktiviteter, 

som till exempel utbildningar, donationer och anställning av studenter, än om miljöperspektivet 

på grund av att de ofta finansierar företag med stor miljöpåverkan. Med detta menar han på att 

den finansiella sektorn är avgörande när det kommer till social och miljömässig hållbarhet. 

Castelo och Lima (2006) undersökte vad de portugisiska bankerna rapporterade om i sina 

hållbarhetsredovisningar och kom fram till samma slutsats, bankerna prioriterar att rapportera 

om de sociala aktiviteterna. Enligt dem antogs det bero på bankernas strategier för 

legitimitetsskapande. Enligt Vollero, et al. (2018) beror detta på att bankerna är tjänsteföretag 

och därför interagerar mer med kunderna vilket också är en del av tjänsten de erbjuder. Att se 

vad bankerna rapporterar om är något som testades i USA på amerikanska banker av Jizi et al. 

(2014) och även där kunde de dra samma slutsats. Med den tidigare forskningen kan det antas 

att banker lägger mer vikt vid det sociala perspektivet än de två övriga i 

hållbarhetsredovisningarna. 

Lattemann et al. (2009) gjorde en studie på kinesiska och indiska företag och deras 

hållbarhetsredovisning. De kom fram till att tillverkande företag har större problem när det 

kommer till miljö- och sociala perspektivet. Det är något som enligt Lattemann et al. (2009) 

leder till antagandet om att tillverkande företag kommer lägga mer vikt vid att 

hållbarhetsredovisa än vad tjänsteföretag som till exempel banker kommer göra. 

Ellerup och Thomsen (2018) har undersökt kopplingen mellan legitimitet och 

hållbarhetsredovisning. De kommer fram till att den mest lämpliga metoden för företag att 

skapa legitimitet är att uppfylla intressenternas krav, ett sätt att göra det är genom upprättande 

av en hållbarhetsredovisning. De nämnde även att graden av intressenternas, framför allt de 

anställdas, delaktighet i hållbarhetsredovisningen antas ha en positiv effekt på företagets 

legitimitet. En intressant aspekt Ellerup och Thomsen (2018) kom fram till är att 

hållbarhetsredovisning används som ett redskap för att bygga nätverk och relationer till 

https://www.zotero.org/google-docs/?MelOMP
https://www.zotero.org/google-docs/?yWW7y6
https://www.zotero.org/google-docs/?e7K3IO
https://www.zotero.org/google-docs/?DWHYUG
https://www.zotero.org/google-docs/?MSXmdF
https://www.zotero.org/google-docs/?Ei8u20
https://www.zotero.org/google-docs/?Ei8u20
https://www.zotero.org/google-docs/?ESoEt8
https://www.zotero.org/google-docs/?iAcgV2
https://www.zotero.org/google-docs/?HnGQ6N
https://www.zotero.org/google-docs/?aw5oXJ
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intressenter. De finner även stöd för att pragmatisk legitimitet är det som utgör störst del av de 

tre olika sorterna av legitimitet, vilket kan antas bero på att den pragmatiska legitimiteten är en 

förutsättning för företagets vinstmaximering.  

2.2 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteori beskriver ett företags rätt till att verka i samhället. Företagets aktiviteter måste 

överensstämma med omgivningens förväntningar och de regler som finns för att kunna skapa 

legitimitet och bedriva sin verksamhet på lång sikt (Dawkins 2005). Teorin bygger på begreppet 

legitimitet.  

Legitimitet sågs tidigare ur ett institutionellt perspektiv där det skapades genom att företagen 

tog efter de andra företagen som fanns inom samma omgivning och som redan lyckats skapa 

legitimitet (Frostenson 2015; Suchman 1995). Det här är något även legitimitetsteorin tar upp 

men lägger samtidigt vikt vid att legitimitet kan användas som en strategisk resurs vilken 

företaget kan erhålla genom riktade aktiviteter i samhället. (Suchman 1995). Utifrån dessa två 

perspektiv har Suchman (1995) definierat begreppet legitimitet på följande sätt: 

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions.  (Suchman 1995, s. 574) 

Företaget påverkas således både av sin omgivning sett till förväntningar och regler men kan 

också påverka omgivningen genom strategiska aktiviteter, detta är något som också styrks av 

Deegan (2002).  

Deegan (2002) fortsätter med att förtydliga, sett till ett legitimitetsperspektiv och att företaget 

är en del av en större omgivning, kan det inte antas att ett företag har rätt att verka i samhället 

utan företaget måste accepteras av omgivningen, vilket styrker Suchman (1995) och Dawkins 

(2005) antydan.  

2.3 Legitimitetsbegrepp 

2.3.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet grundar sig i tanken om vilken egennytta som finns för de allra närmaste 

intressenterna till en organisation. Det är vanligt förekommande att den här närheten resulterar 

i ett utbyte mellan organisationen och intressenterna. Förutom ett utbyte kan det även innebära 

ett större politiskt, ekonomiskt eller socialt förhållande där båda parter har ett beroende av den 

andra. Även om det finns ett ömsesidigt beroende påverkas intressenternas välstånd positivt av 

det organisationens gör. Oavsett vad fallet är kommer intressenterna troligtvis att ta formen av 

vad som kan beskrivas som väljare, vilka granskar organisationens agerande i detalj för att 

avgöra vad utfallet blir för dem, oavsett vilken situationen än må vara. I sin mest grundläggande 

form går det att bryta ner pragmatisk legitimitet till vad som kan beskrivas som en 

utbyteslegitimitet, med innebörden att det stöd en organisatorisk policy erhåller beror på hur 

den förväntas gynna en viss grupp intressenter. (Suchman 1995)  

https://www.zotero.org/google-docs/?DqwBk1
https://www.zotero.org/google-docs/?qlk6Tk
https://www.zotero.org/google-docs/?6i1GHq
https://www.zotero.org/google-docs/?D9RWkD
https://www.zotero.org/google-docs/?L1hZK7
https://www.zotero.org/google-docs/?l2clwr


 6 

Den andra typen av pragmatisk legitimitet kallar Suchman (1995) för inflytandelegitimitet. 

Väljarnas motiv till att ge sitt stöd till organisationen måste inte vara att de anser att det den 

tillhandahåller är fördelaktigt. Orsaken är mer att det ligger i linje med det intressenterna 

eftersträvar. Inflytandelegitimitet skapas vanligtvis då organisationen tar med intressenterna i 

processen när de skapar policys eller tar till sig intressenternas tillvägagångssätt som sitt eget 

och låter det råda. Den tydligaste signalen på att organisationen är intresserade av väljarnas 

välstånd är benägenheten att överlämna någon form av bestämmanderätt till den aktuella 

intressenten. Att visa en sådan vilja är av större vikt samt enklare än att leverera faktiska 

resultat. (Suchman 1995) 

Den tredje typen av pragmatisk legitimitet benämner Suchman (1995) dispositionslegitimitet. 

Det är inte ovanligt att intressenterna ser på organisationerna precis som om de var individer 

med egenskaper, ambitioner och preferenser.  I och med det kommer intressenterna troligen att 

se de organisationer som legitima som visar att de bryr sig om vad intressenterna vill, har 

samma utgångspunkter för värderingar och är rekorderliga. Den här typen av 

dispositionserkännanden kan visa sig utgöra en viktig del i att organisationens agerande i 

enskilda fall ses som positiva vilket bidrar till att den i det stora hela uppfattas som legitim. En 

generell uppfattning om att en organisation har ett bra rykte kan minska legitimitetsförlusten 

vid enskilda negativa händelser. (Suchman 1995) 

2.3.2 Moralisk legitimitet 

Till skillnad från den pragmatiska legitimiteten är den moraliska inte grundad på hur företagets 

aktiviteter gynnar intressenterna, utan hur aktiviteterna bedöms som rätt eller fel sak att göra. 

Det ska alltså inte finnas egenintresse i besluten om dessa aktiviteter utan dessa ska ske utifrån 

samhällets bästa sett till lagar och normer (Suchman 1995). Likt detta skriver Aldrich och Fiol 

(1994) inte om begreppet moralisk legitimitet utan använder sig av sociopolitisk legitimitet. De 

beskriver detta som en process där olika intressenter utifrån de olika lagar och normer som finns 

i samhället de verkar, antingen accepterar ett företags aktiviteter som lämpliga och rätt eller 

som olämpliga. Dowling och Pfeffer (1975) beskriver tre sätt som ett företag kan skapa 

legitimitet på, varav ett är att anpassa sig till omgivningens förväntningar likt de tidigare 

författarna nämnt. Suchman (1995) har delat upp moralisk legitimitet i fyra underkategorier: 

konsekvenslegitimitet, processlegitimitet, strukturell legitimitet och personlig legitimitet. 

Konsekvenslegitimiteten beskriver Suchman (1995) är legitimiteten som erhålls då produkterna 

eller tjänsterna som företaget erbjuder bedöms eller mäts på olika sätt. Han ger exemplet att 

sjukhus bedöms utifrån exempelvis antalet dödsfall eller att läroinstitut bedöms utifrån sina 

testresultat. Han lyfter även fram att bedömningarna eller mätningarna å andra sidan inte alltid 

är självklara och lätta att mäta med utgångspunkt i att dem är socialt uppbyggda efter samhällets 

normer. 

Processlegitimitet kan skapas genom att företaget använder sig av socialt accepterade metoder 

och modeller. Även om företaget kan visa på bra mätbara utfall av sina produkter och tjänster 

som beskrivits i konsekvenslegitimiteten är det inte säkert att samhället accepterar dessa om 

inte metoden som använts för att uppnå dessa stämmer överens med samhällets normer. 

Suchman skriver: “A hospital is unlikely to lose legitimacy simply because some patients die; 

https://www.zotero.org/google-docs/?1NG8XO
https://www.zotero.org/google-docs/?HLOqAJ
https://www.zotero.org/google-docs/?HLOqAJ
https://www.zotero.org/google-docs/?QJgDd1
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however, it is quite likely to lose legitimacy if it performs involuntary exorcisms—even if all 

patients get well.” (Suchman 1995, s. 580)  

Strukturell legitimitet bygger på processlegitimitet i den bemärkelsen att strukturer består av 

olika processer. Det som skiljer är att den strukturella legitimiteten ser företagets processer i en 

större helhet än vad den processuella legitimiteten gör. Här bedöms företaget i stort och inte de 

enskilda processer och metoder som företaget använder sig av. Ett företag vill skapa legitimitet 

genom att följa de normer och krav som ställs för att sedan visa sig, som Suchman uttrycker 

det, “the right organization for the job” (Suchman 1995, s. 581). Ännu en gång använder han 

läroinstitut som exempel likt beskrivet i konsekvenslegitimitet, skillnaden i strukturell 

legitimitet är att det inte erhålls genom de lättmätta resultaten utan det erhålls genom att skolan 

uppvisar god struktur organisationen igenom. (Suchman 1995) 

Personlig legitimitet erhålls genom företagets ledare och dennes karisma. Eftersom denna 

kategori är starkt förknippad med ledarens egenskaper har företaget själv svårt att kontrollera 

den här sortens legitimitet. Det positiva med en karismatisk ledare sett till legitimitet är att det 

hjälper företaget att hantera legitimitetshot genom att visa handlingskraft, till exempel genom 

att lägga skulden på en viss person eller grupp för att rädda helheten av företaget. (Suchman 

1995) 

2.3.3 Kognitiv legitimitet 

Suchman (1995) menar att den kognitiva legitimiteten skiljer sig från de andra två kategorierna 

av legitimitet. Till skillnad från den pragmatiska och moraliska legitimiteten grundar sig inte 

den kognitiva legitimiteten på utvärdering av och egenintresse i företaget, utan i intressenternas 

uppfattning av företaget. Likt de tidigare nämnda begreppen delar han upp den kognitiva 

legitimiteten i två underkategorier: begriplighetslegitimitet och tagen-för-givet-legitimitet.  

De som studerar begreppet begriplighetslegitimitet ser världen som kaotisk där företagen måste 

anstränga sig för att skapa begriplighet i sina aktiviteter och organisationen i sig. Suchman 

(1995) beskriver att legitimiteten erhålls då företaget finner kulturella modeller som 

tillsammans kan skapa begripliga och förutsägbara riktlinjer för hur företaget ska arbeta. 

Enligt tagen-för-givet-legitimiteten anses omvärlden vara betydligt mer trögförändrad.  

Enligt det här synsättet kan företag både skapa begriplighet men också uppnå en tillräckligt hög 

grad av självklarhet att företaget tas för givet i samhället, och att det uppfattas som att en värld 

utan företaget och dess aktiviteter är omöjlig. Det leder till att tagen-för-givet-legitimitet är den 

högsta graden av legitimitet (Suchman 1995). Aldrich och Fiol (1994) stärker Suchmans (1995) 

antaganden om den här sortens legitimitet. De menar att företagen som uppnått den här graden 

av legitimitet kan spara både tid och stor mängd resurser då omvärlden tar dem för givet. 

Zimmerman och Zeitz (2002) beskriver den kognitiva legitimiteten i likhet med de två 

föregående författarna men förklarar den här kategorin av legitimitet som ett spel, där aktörerna 

lär sig vilka de är, identiteter, och vad som förväntas av aktörerna, deras roller. Utifrån vad 

företaget kommer fram till att de har för identitet och roll framträder det också hur de ska arbeta 

för att skapa legitimitet. Även då de olika författarna har lite olika uttryck av hur den kognitiva 

https://www.zotero.org/google-docs/?5U5f9Q
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legitimiteten uppstår är vikten av den här sortens legitimitet något som alla lyfter fram som 

bland den starkaste sortens legitimitet, men också den som är svårast att erhålla.  

2.4 CSR och hållbarhetsredovisning 

Enligt Gössling och Vocht (2007) grundar sig CSR på idén om att företag måste leva upp till 

samhällets förväntningar. De menar på att företagens CSR-arbete kan ses som deras skyldighet 

mot omgivningen de befinner sig i. Enligt O’Donovan (2002) måste företagen kommunicera 

sitt hållbarhetsarbete, utan att göra det skulle inte intressenterna vara medvetna om aktiviteterna 

vilket hade lett till att företagets försök att skapa legitimitet skulle bli svårt. Ett av sätten han 

nämner är genom årliga rapporter. I Sverige är det bara stora företag som tvingas 

hållbarhetsredovisa, det betyder inte att mindre företag inte gör det. Enligt Kiliç (2016) är den 

ökande uppmärksamheten och förväntningarna från samhället en av anledningarna till att 

företag frivilligt hållbarhetsredovisar. Enligt svensk lag ska hållbarhetsredovisningen innehålla 

information kring arbetet med miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption. Księżak och Fischbach (2017) nämner att det finns 

många olika modeller som beskriver vad som ska upprättas vid en hållbarhetsrapport. Det går 

att dela upp företagets hållbarhetsarbete i många kategorier och delar och nya uppdelningar 

uppkommer ständigt.  

Något som är sammanfallande i de flesta av dessa modeller är att de grundar sig på Triple 

Bottom Line (Księżak & Fischbach 2017). Modellen är även simpel och tydlig för både 

företagen själva och de som ska läsa rapporterna utifrån modellen. De nämner också att många 

företag, specifikt de företag som arbetar i en dynamisk bransch, oftast måste använda sig av 

mer komplexa modeller, men det utesluter inte att uppdelningen i dessa modeller inte går att 

koppla till triple bottom line. De vanligaste riktlinjerna att använda sig av är Global Reporting 

Initiative:s (GRI) riktlinjer (Frostenson 2015), men även International Organization for 

Standardization (ISO) som upprättar riktlinjer för hållbarhetsrapportering (Księżak & 

Fischbach 2017). Triple Bottom Line är uppdelad i 3 olika kategorier: ekonomiska perspektivet, 

sociala perspektivet och miljöperspektivet. Dessa kommer att beskrivas mer ingående nedan. 

Księżak och Fischbach (2017) menar på att bara om ett företag arbetar med alla tre delar kan 

det kallas hållbart. Att det skulle bli svårt att driva företaget vidare utan att arbeta med det 

ekonomiska perspektivet är kanske den mest självklara, men de lyfter fram vikten av att alla 

delar hänger samman och en organisation inte kommer klara sig under en längre period utan att 

arbeta med alla tre perspektiv.  

2.4.1 Ekonomiska perspektivet 

Som tidigare nämnt är det ekonomiska perspektivet kanske den mest självklara delen för att få 

ett företag att överleva både på kort och lång sikt, men även vital i den mening att den lägger 

grunden till företagets utveckling och tillväxt (Księżak & Fischbach 2017). Många företag tror 

också att CSR i stort endast är en stor kostnad, varför ska företaget lägga ytterligare pengar på 

arbete som i slutändan inte kommer ge företaget högre intäkter (Wang 2014). De företag som 

resonerar på det viset har enligt Wang (2014) inte förstått att i ett fungerande och välmående 

samhälle som företaget vistas i är det den makroekonomiska faktorn som i slutänden är grunden 

https://www.zotero.org/google-docs/?yUOZZg
https://www.zotero.org/google-docs/?Q9PO6T
https://www.zotero.org/google-docs/?sxn0aG
https://www.zotero.org/google-docs/?Dcl1QH
https://www.zotero.org/google-docs/?Dcl1QH
https://www.zotero.org/google-docs/?9qvpEk
https://www.zotero.org/google-docs/?1ZpdY2
https://www.zotero.org/google-docs/?CJ6EWB
https://www.zotero.org/google-docs/?HSYj1D
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till företagets utveckling. Księżak och Fischbach (2017) är inne på samma spår när de skriver 

att på lång sikt kan företag som lägger vikt på att arbeta hållbart med det ekonomiska 

perspektivet sänka sina kostnader. De skriver även att företagen inte bör se skatter som en 

kostnad utan en möjlighet för dem att bidra till samhället. Genom att företagen betalar skatt kan 

staten använda dessa medel till att bekämpa problem i samhället och på så vis blir det en del av 

företagets sociala ansvar.  

I hållbarhetsredovisningarna är det vanligt att det ekonomiska perspektivet handlar om 

motverkan mot korruption och mutor (Księżak & Fischbach 2017). Det är en del av att inte 

utföra handlingar som anses omoraliska och bryta förtroendet som tillåter företaget att verka i 

samhället. En annan del av perspektivet handlar om vilken ekonomisk påverkan företagets 

verksamhet har på intressenterna, direkt som indirekt påverkan.  

2.4.2 Sociala perspektivet  

Det sociala perspektivet innefattar relationen mellan företaget och samhället. I gruppen kan det 

urskiljas tre stycken intressentgrupper som är av störst betydelse inom kategorin: kunder, de 

anställda och samhället i stort. Med samhället i stort menas alla som påverkas eller påverkar 

företagets aktiviteter (Księżak & Fischbach 2017). De lyfter fram vikten av förhållandet 

företaget har till samhället runt omkring och menar på att inget företag skulle klara av att 

nedprioritera den sortens förhållande. Garriga och Melé (2004) menar på att det inte finns någon 

specifik modell för hur företaget ska bygga den relationen till omgivningen utan företaget måste 

själva kunna utvärdera situationen och samhället för att kunna arbeta med den här kategorin. 

När det kommer till de anställda skriver Księżak och Fischbach (2017) att det är företagets 

arbete för bättre arbetsmiljö som ligger i fokus. Det kan visa sig i allt från säkerhetsåtgärder till 

att ge den anställde utbildningar, chans att utvecklas och arbetet för jämställdhet. Den sista 

gruppen i kategorin är kunderna. Kundernas acceptans är avgörande för företagets fortlevnad 

och företagets aktiviteter, både sådana som har att göra med tjänsten de erbjuder men även 

aktiviteter som inte har att göra med tjänsten. Den viktigaste komponenten kunden bedömer är 

informationen om företaget och dess aktiviteter. Księżak och Fischbach (2017) beskriver även 

den ökade makt kunden har fått över företagen i och med internet, där all information finns 

tillgänglig och jämförelser mellan företag är enklare än någonsin. Därför är företagets arbete 

med det sociala perspektivet och dess påverkan på produkten eller tjänsten viktig för företaget.  

2.4.3 Miljöperspektivet 

Miljöperspektivet handlar om företagets hållbarhetsåtgärder för miljön. Företagen ska visa på 

hur deras miljöpåverkan ser ut och hur de arbetar för att minska denna (Gupta 2011). Enligt 

Księżak och Fischbach (2017) finns det flera aktiviteter som går under det miljöperspektivet, 

exempelvis hur företaget framställer sin produkt eller tjänst, hur de biprodukter som skapas 

under produktion hanteras och användningen av papper i administrationssyfte. Det är inte bara 

internt företaget kan arbeta inom den här kategorin. Att se till hela produktkedjan från 

leverantörer till kunderna är ett sätt att arbeta för att styra sin klimatpåverkan.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?WmRypw
https://www.zotero.org/google-docs/?3DU8PT
https://www.zotero.org/google-docs/?WG9WvD
https://www.zotero.org/google-docs/?MvK0Zd
https://www.zotero.org/google-docs/?aSTiow
https://www.zotero.org/google-docs/?nWS7od
https://www.zotero.org/google-docs/?WLJmNM
https://www.zotero.org/google-docs/?5cNJ7a
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2.5 Analysmodell 

För att analysera den insamlade datan kommer nedanstående modell att användas. För att bryta 

ner informationen i hållbarhetsredovisningen och göra den mer hanterbar går det att dela in 

informationen i olika delar. De olika delarna som kommer användas för att kategorisera 

informationen är det ekonomiska, sociala och miljöperspektivet. De olika perspektiven har 

olika innebörd vilket gör det möjligt att identifiera vad i informationen som hör till vilket 

perspektiv. Efter att informationen har delats in i de olika perspektiven ska det som har 

identifierats inom varje perspektiv analyseras. Analysen tar sin utgångspunkt i 

legitimitetsteorin, närmare bestämt i Suchmans (1995) indelning av tre olika typer av 

legitimitet. Precis som perspektiven har olika innebörd har även de olika typerna av legitimitet 

det med.  Utifrån den information som har identifierats inom respektive perspektiv kommer det 

analyseras vilken eller vilka typer av legitimitet som går att identifiera inom perspektiven.  

 

 
Figur 1, analysmodell 
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3. Metod och metodologiska överväganden 

 
I detta kapitel presenteras undersökningsmetoden. Denna är uppdelad på sju delar: 

undersökningens upplägg, undersökningsobjekt, datainsamlingsstrukturer, dokument som 

datakälla, primär och sekundärdata, analysmetod och slutligen diskussion om undersökningens 

trovärdighet och pålitlighet. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

I den här undersökningen studerades hållbarhetsredovisningar från sex olika företag fördelat på 

två branscher. För att jämföra dessa över tid användes hållbarhetsredovisningar från tre år för 

varje företag.  

Vid undersökningen tillämpades den kvalitativa metoden. Det motiveras med att tolkningen av 

hållbarhetsrapporterna och analysen som uppkommer av undersökningen kan mycket väl vara 

olika beroende på vilka det är som studerar materialet. Rapporterna studerades också med 

inriktning på ord och text och inte siffror vilket Bryman och Bell (2013) menar är den stora 

skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ utgångspunkt. De framhäver även att om valet 

av undersökningsobjekt är smalt och ska undersökas på ett djupare plan, vilket är fallet här, är 

det den kvalitativa metoden som antas vara den mest passande. Att göra en liknande 

undersökning med utgångspunkt i den kvantitativa metoden skulle lett till att resultatet troligtvis 

blivit ett annat. Med utgångspunkt i att det fortfarande skulle vara hållbarhetsrapporterna som 

skulle vara den insamlade datan skulle en innehållsanalys vara den metod som låg närmast till 

hands. Kopplingen mellan legitimitet och rapporterna skulle baseras på ett betydligt större urval 

som i regel bättre skulle spegla branscherna i stort, men analysen är inte lika djupgående som 

om den kvalitativa metoden skulle använts.  

Den kvalitativa metoden är inte heller fri från kritik. Bryman och Bell (2013) lyfter fram fyra 

punkter som vanligen diskuteras när det kommer till den kvalitativa metoden: undersökningarna 

är för subjektiva, svåra att replikera, svåra att generalisera och inte tillräckligt transparenta. Att 

de är subjektiva är något som redan nämnts. I och med att det är texten i hållbarhetsrapporten 

som tolkas finns det skäl att belysa subjektiviteten i tolkningen. Det som tyder på att den här 

studien är lättare att replikera än om jämförelse görs med en studie där djupintervjuer har 

använts som insamlingsmetod är att dessa hållbarhetsrapporter är fastställda och öppna för 

allmänheten. Att ta del av samma material som använts vid den här studien är inget problem, 

utan problemet ligger i tolkningen av materialet. Ett annat problem menar Bryman och Bell 

(2013) är att en kvalitativ studie ofta inte går att generalisera. Detta är något som även den här 

studien kan ha problem med. Att den endast berör ett fåtal företag i två branscher är inte objekt 

nog för en säker generalisering då det utvalda företagen inte kan anses representera en hel 

population. Ser man till hur hållbarhetsrapporterna utformas kan det däremot finnas tydliga 

likheter som lägger en grund till en viss generalisering. Det sista problemet Bryman och Bell 

(2013) tar upp är ett problem med transparens i kvalitativa undersökningar jämfört med 

kvantitativa undersökningar. Hur och vilka val som har gjorts i denna undersökning redogörs i 
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största möjliga utsträckning. Analysen av det insamlade materialet är som många gånger 

tidigare nämnt, en subjektiv undersökning som grundar sig på författarnas egen tolkning.  

3.2 Undersökningsobjekt 

Enligt Jacobsen (2017) finns det tre steg i urvalsprocessen. Steg ett är att skaffa sig en överblick 

av populationen. Vid val av bransch stod valet mellan industri, transport, banker, textil och 

drivmedel. Steg två är att specificera inkluderingskriterierna (Jacobsen 2017). För att inte göra 

en för grund undersökning valdes därför två av branscherna. Motivet till att ta två olika 

branscher var för att kunna identifierar eventuella skillnader eller likheter mellan branscherna. 

Branscherna som valdes var bank och industri. Bankerna är tjänsteföretag medan 

industriföretagen är tillverkningsföretag. Utifrån tidigare forskning finns det anledning att anta 

att tjänsteföretag är sämre på att aktivt hållbarhetsredovisa för att nå ut till sina intressenter än 

vad tillverkningsföretag är.  

Steg tre handlar om att välja kriterier för val av respondenter (Jacobsen 2017). Företagen som 

utgör urvalet inom bankbranschen är: Swedbank, SEB och Handelsbanken. Urvalet för 

industriföretagen utgörs av Atlas Copco: Sandvik och SKF. Företagens geografiska placering 

var inte av relevans då materialet som skulle undersökas var i form av dokument som finns 

tillgängligt för allmänheten på internet. Då geografin var av mindre betydelse kunde studien se 

till företag som inte var belägna i närområdet. En utgångspunkt för urvalet var att företagen är 

verksamma i Sverige samt att de har upprättat hållbarhetsredovisningar flera år tillbaka. Ett 

krav för urvalet var att företagen uppfyller kriterierna i 6 kap. 10§ ÅRL som innebär att de är 

tvungna att upprätta en hållbarhetsredovisning. Kriterierna i 6 kap. 10§ ÅRL är: 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 250, 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.  

Valet har gjorts att studera två separata år av hållbarhetsredovisningar för varje företag, 2014 

och 2018.  
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3.3 Datainsamling 

Vid insamling av teorin som använts i både första och andra kapitlet har databasen Business 

Source Premier använts. Utifrån de artiklarna som använts har också referenser i dessa använts 

för att komplettera teorin. Sökorden som använts är: legitimacy, legitimacy theory, pragmatic 

legitimacy, CSR, CSR reporting, triple bottom line, CSR communication. Utöver dessa sökord 

har filteralternativ använts. Artiklarna ska vara på engelska och de ska vara peer reviewed. 

Hållbarhetsredovisningarna har hämtats från företagens egna hemsidor. Företagsintroduktionen 

som presenteras i empirin är hämtad från företagens hemsidor. 

3.4 Dokument som datakälla 

Bryman och Bell (2013) har olika uppdelningar av att ha dokument som datakälla. Den här 

studien hamnar under kategorin dokument från organisationer. Fördelen med en del av dessa, 

inklusive hållbarhetsrapporter, är att de är offentliga dokument. Bryman och Bell (2013) 

nämner fyra kriterier som dokumenten diskuteras kring: autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet. Att hållbarhetsrapporterna skulle vara autentiska och 

meningsfulla, alltså komma från det uppgivna företaget och lätta att förstå, går att fastslå. 

Rapporterna återfinns i antingen årsredovisningen eller som en extern rapport på företagens 

hemsida. När det kommer till trovärdighet och representativitet lyfter Bryman och Bell (2013) 

fram att det krävs en vidare analys, framförallt på grund av att människorna som upprättar 

dokumenten har någon anledning till att upprätta dem. Jacobsen (2017) menar att eftersom 

dokumenten är upprättade för de ändamål som den ursprungliga datainsamlingen hade finns det 

en begränsning av vad man kan få ut av en sekundärkälla. Variablerna i dokumentet är redan 

förutbestämda och det går oftast inte att urskilja någon rådata. Det betyder att det 

bakomliggande materialet är gömt bakom former av transformation av materialet. Även om 

rapporterna beskriver olika förhållanden och aktiviteter i företaget betyder det inte att alla inom 

organisationen upplever samma sak i de frågor som omfattas av rapporten. Det här är något 

som undersökningen ej kunnat upptäcka genom att endast studera hållbarhetsrapporterna.  

3.5 Primär och sekundärdata 

Jacobsen (2017) skriver att i dokumentsundersökningar nyttjas material som har producerats 

eller samlats in av någon annan. Detta skriver han är att se som sekundärdata och det föreligger 

en viss problematik kring i vilken mån det går att lita på. Vidare förklarar Jacobsen (2017) att 

vid den här typen av undersökningar är ett stort problem att val av källor redan har gjorts och i 

och med det har en stor mängd källor fallit bort. Liknande kritik framförs även av Bryman och 

Bell (2013) som skriver att det inte är säkert att informationen är lämplig till det ändamål som 

sekundäranalytikern har tänkt använda den till. Anledningen till det är att den från början kan 

ha samlats in för att användas till helt annat ändamål.  

Hållbarhetsredovisningar stämmer in på beskrivningen av ett dokument som har författats av 

någon annan. Kritiken ovan mot sekundärdata är intressant att diskutera då det i detta fallet 

kanske inte var av lika stor vikt som i vanliga fall. Hållbarhetsredovisningarna är till sin natur 

sekundärdata då de är författade av någon annan, det är något som inte går att komma ifrån. 

Aspekten kring huruvida de är att lita på faller även det lite på grund av att det faktum att de 

https://www.zotero.org/google-docs/?5rGIaM
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ges ut av den som dokumentet handlar om. Sen går det att diskutera i vilken utsträckning det 

går att lita på innehållet av andra anledningar men det är inget som berörts i denna studie. 

Hållbarhetsrapporterna är en central del av den här studien och det är oundvikligt att inte 

använda dem, även detta minskar betydelsen av kritiken. Utifrån det här går det att konstatera 

att hållbarhetsredovisningarna är ett undantag när det kommer till den här typen av kritik.    

En positiv aspekt av att använda sekundärdata är tidsbesparingar som görs. Det är vanligt att 

datainsamlingen anses vara den del av en studie som är i särklass svårast och att analysen inte är 

något som är speciellt avancerat att genomföra, men det är inte fallet. Hur eller vad 

informationen skulle användas var något som behövdes funderas över. Trots att sekundärdata 

kräver att användaren sätter sig in i den och arbetar med den för att den ska gå att använda i 

studien kan mer tid ägnas åt analysen då all datainsamling inte behöver göras. (Bryman & Bell 

2013)  

Ett alternativ till att använda dokument hade varit att genomföra intervjuer för att samla in data. 

Jacobsen (2017) skriver att en individuell intervju är mest lämplig när det är av intresse vad den 

enskilda individen anser och upplever. Intervjuer med representanter från företagen hade 

kunnat ge en inblick i hur de anser och uppfattar att företaget hållbarhetsredovisar. Men deras 

uppfattning av företagets hållbarhetsredovisning är inte lika intressant som 

hållbarhetsredovisningen då den är det som företaget faktiskt har redovisat. 

3.6 Analysmetod 

I studien granskades företagens hållbarhetsrapporter för att identifiera vad för något de tar upp 

och skriver om. Det gjordes för att kunna få en djupare förståelse av innehållet. Det som var av 

intresse i rapporterna var de typer av handlingar som skapar legitimitet och är en del av 

företagens legitimitetsskapande. Det här tillvägagångssättet kan beskrivas som en kvalitativ 

innehållsanalys. Vid en studie där en kvalitativ analys görs av dokument är troligtvis en 

kvalitativ innehållsanalys den mest frekvent använda (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på att identifiera de underliggande teman som finns i informationen 

som analyseras. Även Jacobsen (2017) skriver att vid en innehållsanalys kan den informationen 

som samlas in vid datainsamling brytas ned till sammanfattande kategorier.  

För att dela upp den stora mängden data i hållbarhetsrapporterna användes de tre perspektiven, 

det ekonomiska, sociala och miljöperspektivet. Varje perspektiv fick en färg som användes för 

att stryka under information i hållbarhetsrapporten som kunde kopplas till perspektivet. 

Understrykningarna skedde utifrån beskrivningarna av perspektiven i Triple Bottom Line och 

placerades i den kategorin där den passade in. En avgränsning har gjorts gällande den kognitiva 

legitimiteten då den ansågs vara svåridentifierad. Som nämnt i referensramen är tagen-för-

givet-legitimiteten svår att identifiera och då återstod endast begriplighetslegitimiteten vilken 

ansågs ge för små identifieringsmöjligheter. Vidare studerades det som identifierades inom 

varje kategori med utgångspunkt i de två återstående typerna av legitimitet, pragmatisk och 

moralisk. Det gjordes för att kunna avgöra om och i så fall vilken typ av legitimitet en handling 

gav upphov till. Det var nödvändigt för att det skulle bli möjligt att identifiera skillnader och 

likheter mellan företagen i legitimitetsskapandet. Därefter sorterades data efter vad vi benämner 
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åtgärder som uppfattades som liknande i något avseende. Resultatet blev 7 stycken koder: 

förebygger, följer riktlinjer, direkt åtgärd, påverkar, bidrar, presenterar och utvecklar.  

Kategorisering av data innebär försök att identifiera ett eller flera teman. Temat delas sen upp 

i mindre enheter och även en uppdelning av data sker där de olika delarna placeras i enheterna 

(Jacobsen 2017). Det finns olika sätt att kategorisera data och den variant som använts i den här 

studien kallas vanligtvis öppen kodning. Öppen kodning har sin utgångspunkt i data (Jacobsen 

2017). Liknande data utgör det som benämns kategori och tillåter data att delas upp i ett antal 

grupper. Öppen kodning tillåter stora mängder data att minskas ned till något enklare där data 

sorteras i kategorier baserat på ett antal bestämda krav. Det här underlättar analysen då det finns 

ett antal kategorier att arbeta med istället för all data som har samlats in.  

3.7 Pålitlighet och trovärdighet   

Replikerbarheten i den här studien går att diskutera i två delar. Det första handlar om 

insamlandet av den empiriska datan och i vilken grad den datan kan tas fram igen av andra 

forskare, kallat extern reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). I den här undersökningen var det inte 

ett problem då all empiri kommer från hållbarhetsredovisningarna, vilka är tillgängliga för 

allmänheten. Dessa finns på företagens hemsidor och även på vissa externa databaser. Det som 

går att diskutera är författarnas egen tolkning av empirin, kallat den interna reliabiliteten 

(Bryman & Bell, 2013). Då empirin delades upp efter olika kategorier var författarna tvungna 

att göra en subjektiv bedömning av informationen och hur den ska kategoriseras. Detta 

motarbetades först och främst genom den uppbyggda referensramen men också genom 

diskussion mellan författarna.  

En annan aspekt som går att diskutera är graden av generalisering som är möjlig. Med tanke på 

antalet valda företag i varje bransch är det svårt att påstå att det skulle gå att göra några större 

antaganden om branschen i stort. Ser man till bankerna finns det betydligt fler än vad studien 

undersöker, likaså inom industribranschen. Det som tyder på att en viss generalisering går att 

göra är att både bankföretagen och industriföretagen är stora etablerade företag inom sin egen 

bransch. Även om det finns många fler banker är dem inte lika stora som de i den här studien. 

En mer grundad generalisering kan därför göras avseende bankerna i Sverige.  
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4. Empiri 

 

I det här kapitlet presenteras det insamlade materialet i form av de sex företagens 

hållbarhetsredovisningar. Materialet är uppdelat efter företag och bransch med utgångspunkt 

i de tre perspektiven från Triple Bottom Line, det vill säga det ekonomiska, sociala och 

miljöperspektivet. Länk till hållbarhetsredovisningarna går att finna i bilagorna.  

 

4.1 Swedbank 

Swedbank är Sveriges största bank sett till antalet kunder men har även Baltikum som 

hemmamarknad (Swedbank u.å.). Banken har sin bakgrund i sparbanker och kan spåras ända 

tillbaka till 1820 då den första sparbanken grundades.  

4.1.1 Det ekonomiska perspektivet 

2014 

En ny utbildning om penningtvätt har införts som en del i införandet av antikorruptionspolicyn. 

I arbetet med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism använder sig banken av 

processer, interna regelverk samt stödfunktioner. Swedbank följer FN:s Global Compact1 som 

bland annat innefattar riktlinjer kring antikorruption. När en kreditprövning görs för företag 

tillämpas en hållbarhetsanalys som bland annat prövar korruptionsaspekten.  

2018 

Det ekonomiska perspektivet prioriterar Swedbank högt i sin väsentlighetsanalys, där 

förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet tar stor plats. Det nämns att under 2018 

utfärdades en varning till Swedbank om brister i systemet för förebyggande av penningtvätt. 

De säger sig ha lagt resurser på att lösa problemet. Bankens regelverk, det 

koncernöverskridande ramverket och visselblåsarfunktion är företagets rapporterade arbete mot 

ekonomisk brottslighet. Skatt och sociala avgifter är enligt Swedbank deras ekonomiska bidrag 

till samhället. 

4.1.2 Det sociala perspektivet 

2014 

För att förbättra jämställdheten och mångfalden utbildas personer med chefsroller, det finns 

även en plan för jämställdhet respektive mångfald. Jobbar med att motverka osakliga 

löneskillnader, skillnader där förklaringen inte beror på olika positioner. Personalen utbildas i 

hållbar bankverksamhet. Banken ställer ett antal krav gällande hållbarhet på sina leverantörer 

och uppnår de inte kraven väljs de bort. Inom kapitalförvaltningen ägnar Swedbank sig åt aktivt 

 

1 FN:s Global Compact är riktlinjer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 
 



 17 

ägande genom att få bolag att röra sig mot en hållbar riktning, vara aktiv på bolagsstämmor och 

i valberedningar. Bankens fondbolag har undertecknat PRI2. Under 2014 ägnades 27 721 

arbetstimmar åt samhällsengagemang. Samhällsengagemang handlar ofta om 

kunskapsspridning på ett eller annat sätt men även engagemang kopplade till sysselsättning. 

Följer riktlinjerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsvillkor enligt FN:s Global 

Compact. 

2018 

Mycket av det sociala perspektivet handlar om arbetet för de anställda, där mycket vikt läggs 

vid rapportering om jämställdhet och kompetensutveckling. Interna utbildningar, individuella 

utvecklingsplaner och workshops är de aktiviteter inom organisationen som ska påverka dessa 

frågor. De rapporterar konkreta siffror på jämställdhetsmått och utbildning men saknar en 

uppsättning av konkreta mål. Bidraget till samhället består av initiativ till att integrera 

utrikesfödda genom att erbjuda praktikjobb, föreläsningar om privatekonomi i syfte att öka den 

allmänna kunskapen om ekonomi och utbildning av entreprenörer för att öka möjligheten till 

fler företag och arbetstillfällen i framtiden. De exkluderar också investeringar i företag som 

tillverkar bomber och kärnvapen. Kunderna har inte en egen del i rapporten, utan arbetet för 

den intressentgruppen går att finna på flera ställen. 

4.1.3 Miljöperspektivet 

2014 

Swedbank följer FN:s Global Compact som bland annat innehåller direktioner för miljö. Under 

2014 har banken reducerat sitt utsläpp av växthusgaser med 42,3 procent jämfört med basåret. 

Majoriteten av det avfall som uppkommer återvinns. När beslut ska tas gällande kreditgivning 

till företag tas hänsyn till miljön då en hållbarhetsanalys genomförs.  

2018 

Arbetet för att minska klimatpåverkan ligger prioriterat längst ner på Swedbanks 

väsentlighetsanalys, vilket banken själva kategoriserar som “Mindre viktigt och kännetecknar 

inte Swedbank”. Arbetet mot klimatpåverkan som går att finna i rapporten avser till största del 

bankens direkta miljöpåverkan, som till störst del är elförbrukning och uppvärmning. De 

redovisar sina egna utsläpp men inte investeringarnas utsläpp, detta kommer att ske i framtiden 

enligt dem själva.  

4.2 SEB 

SEB är en av de ledande bankerna i norden och bildades 1856 (SEB u.å.). De bedriver 

verksamhet i Sverige samt Baltikum och verksamheten vänder sig till privat- och 

företagskunder. I Danmark, Norge, Finland och Tyskland sysslar banken primärt med 

företagskunder.  

 
2 Principer för ansvarsfulla investeringar. 
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4.2.1 Det ekonomiska perspektivet 

2014 

Arbetar mot korruption enligt FN:s Global Compact men även i företag där banken har 

placeringar som en del i aktivt ägande samt genom medlemskap i ett nätverk för svenska 

multinationella företag. Verkar för att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och 

bedrägerier. Etiska normer ska synas i allt som görs.  

2018 

Arbetar mot korruption genom att kartlägga och ta itu med risker för korruption vid 

transaktioner, ställer krav på leverantörerna gällande antikorruption samt samtalar med 

ledningar och styrelser om arbete mot korruption. Betalar skatt enligt lokala lagar i länder där 

de bedriver verksamhet och tillämpar ingen strategi för att slippa betala skatt. 

4.2.2 Det sociala perspektivet 

2014 

Har ett socialt ansvar i bedrivandet av verksamheten och avstår ibland affärer på grund av 

hållbarhetsskäl samt lyfter frågan om kvinnor i styrelser. Mänskliga rättigheter ingår i en rad 

utbildningar och inlärning är en del av personalens vardag. Intressenternas åsikter är en del av 

styrningen av hållbarhetsarbetet. Banken talar även med kunderna om hållbarhet samt har krav 

på leverantörerna och bedömer dem hållbarhetsmässigt. All personal ska ha samma möjligheter 

att utvecklas oberoende av kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning eller tro. Arbetar för 

att reflektera mångfalden i de samhällen där verksamhet bedrivs samt kontrollerar 

jämställdheten. Har en ambition att på ledande positioner ska det vara en jämn fördelning av 

könen. Har ett samhällsengagemang genom stöd av idrott, utbildning, forskning, donationer till 

välgörenhet samt utbildar i privatekonomi.    

2018 

Alla medarbetare ska ha samma chans till utveckling, accepterar inte någon typ av 

diskriminering eller trakasserier. Personalen utbildas i hållbarhet. Under året har det lagts större 

vikt vid arbete med mångfald och inkludering och en policy har tagits fram. Fonderna investerar 

inte i bolag som inte tar hänsyn till konventioner om mänskliga rättigheter eller tillverkar 

kontroversiella vapen. Verkar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer genom 

att föra samtal om det med företagsstyrelser och ledningar. Ser även över sin egen påverkan 

inom dessa områden och vilken negativ effekt den kan ha och hur den kan minskas. Även 

leverantörer utvärderas och väljs baserat på samma grunder. För en dialog med kunder kring 

vad hållbarhetsarbetet ska fokusera på. Via finansierings- och investeringsverksamheten önskar 

banken underlätta skiftet till hållbara lösningar. Olagliga och ej etiska handlingar kan anmälas 

internt och externt av personalen.  
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4.2.3 Miljöperspektivet 

2014 

Arbetar utifrån ekvatorprinciperna, riktlinjer för hur banker ska bedöma miljöpåverkan av stora 

projekt och hur stöd ges åt kunderna för att hantera dem. Driver miljöfrågorna i de företag som 

det finns placeringar i. Ställer krav på leverantörerna grundade i en miljöaspekt. Antalet 

videokonferenser steg med 35 procent jämfört med föregående år. Energianvändning, 

pappersförbrukning och tjänsteresor står för den mest centrala direkta miljöpåverkan. 

Utsläppen har reducerats med 42 procent sen basåret.     

2018 

Samtalar med företagsledningar och styrelser om hur det går att bli bättre gällande 

miljöaspekter. Fondförvaltarna letar efter företag som har låga koldioxidutsläpp samt låg 

förbrukning av vatten och giftigt avfall. Enligt kreditpolicyn ska hänsyn tas till miljö och valet 

av leverantörer grundas delvis på miljömässiga aspekter. Erbjuder gröna bolån till 

privatpersoner. Under året sjönk koldioxidutsläppen med 2,5 procent och banken kommer lägga 

ökad vikt vid att minska utsläppen som uppkommer på grund av resor. 

4.3 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871 av ett antal betydande aktörer inom näringslivet i Stockholm 

(Handelsbanken u.å.). Bankens hemmamarknader utgörs av Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Storbritannien och Nederländerna.  

4.3.1 Det ekonomiska perspektivet 

2014 

Banken skriver att de inte ska medverka i misstänkta korruption- och penningtvättsaffärer och 

hänvisar till bankens regler. Utöver detta finns också en riskbedömning och hur banken aktivt 

arbetar för att förebygga den här sortens brottslighet. 

2018 

De lyfter fram att vinst för banken ger positiva effekter både för aktieägarna och samhället. Det 

framkommer att Handelsbanken har en koncerngemensam avdelning som arbetar mot 

ekonomisk brottslighet. Banken har även ett utförligt regelsystem som tillsammans med de 

anställda ska motverka brottslighet. Även bankens decentralisation ska motverka då de 

anställda lättare ska kunna lära känna kunderna och på så sätt kunna fatta misstanke vid ett 

tidigare stadie. Ett uppsatt mål är att alla ska ha fått utbildning kring penningtvätt och 

finansiering av terrorism, nivån låg år 2018 på 95 procent. 
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4.3.2 Det sociala perspektivet 

2014 

Har införts ett studentprogram som ska få studenter att arbeta vid sidan om studierna i syfte att 

bygga för framtiden. Mer vikt har lagts vid rapporteringen om jämställdhet och mångfald 2014, 

där utbildning om jämställdhet har ökat. Vad det är för sorts utbildning och vilka som tagit del 

av den framgår inte. Målen med andel kvinnliga chefer från 2010 är det enda uppsatta målet. 

Bankens samhällsnytta handlar om ansvarsfull utlåning, positionen som en bra arbetsgivare och 

arbetet med mänskliga rättigheter. Det är en relativt liten del av rapporten. 

2018 

De anställda har en stark bidragande roll i företaget. De anställda är delaktiga i utformningen 

av verksamhetsplanen och enligt banken själva läggs stora resurser på utbildning och 

individuella målsättningar. De kräver också hög grad av jämställdhet vilket banken lyfter fram 

som ett av företagets långsiktiga mål. De anställda ska ha samma förutsättningar för att kunna 

utvecklas inom sin yrkesroll och avancera inom företaget. 2018 skedde 99 procent av 

alla nyrekryteringar i Sverige inom företaget. Extra resurser har under 2018 lagts på arbetet 

kring diskriminering. Bidraget till samhället är som tidigare år Handelsbankens bidrag till 

ekonomisk forskning och utbildning tillsammans med ansvarsfull kreditgivning. I 2018 års 

rapport uppmärksammas också Handelsbankens egen nyhetskanal EFN, vars främsta uppgift är 

att öka kunskapen kring ekonomi i stort. Handelsbanken lyfter även påverkan på det globala 

samhället genom uppstart och engagemang i sitt projekt Ge vatten, som samlar in pengar till 

vattenbehållare i Tanzania. 

4.3.3 Miljöperspektivet 

2014 

Handelsbanken mäter och arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Inköp av miljömärkt el 

har ökat och ligger nu på hela 99 procent. 2014 redovisar Handelsbanken mer ingående om det 

interna arbetet på kontoren för att minska miljöpåverkan, till exempel utveckling av ny teknik 

och hantering av avfall. Mestadels handlar det om bankens energiförbrukning vilket står för 

den största påverkan. 

2018 

I 2018:s rapport läggs stor vikt vid ansvarsfulla investeringar. Det innebär att de sorterar 

potentiella investeringar enligt uppdelningen: välja in, välja bort och påverka. De väljer in bolag 

som bedöms leva upp till Handelsbankens miljökrav och väljer bort potentiella 

investeringsobjekt som de bedömer inte lever upp till kraven. Företag som de anser sig kunna 

påverka kommer de föra en dialog med.   
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4.4 Atlas Copco 

Atlas Copco är ett industriföretag som är verksamma globalt (Atlas Copco u.å.). Företaget är 

bland de främsta inom branschen på kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, 

industriverktyg samt monteringssystem.   

4.4.1 Det ekonomiska perspektivet 

2014 

Nolltoleransen mot korruption och annan ekonomisk brottslighet lyfts tydligt fram i rapporten 

2014. Målet för företaget är att det inte ska förekomma någon korruption eller mutor inom 

organisationen. Kraftfulla åtgärder garanteras och interna kontroller utvecklas ständigt. Extra 

resurser läggs på de områden i världen där risken för ekonomisk brottslighet är stor. 

2018 

Nolltoleransen mot ekonomisk brottslighet är fortfarande gällande. Likt tidigare år är det främst 

den interna kontrollen som är den största åtgärden men även utbildning av personalen. Då Atlas 

Copco verkar i många länder bedöms också risken i varje land och extra åtgärder sätts in där 

det anses behövas.  

4.4.2 Det sociala perspektivet 

2014 

Stor vikt läggs på rapportering kring arbetet för de anställda. 2014 tar de även upp arbetet för 

mångfald och hur de arbetar för att öka andelen kvinnor och minoriteter till att utbilda sig till 

ingenjörer. De visar även på utveckling kring arbetet med utbildning inom koncernen när de nu 

uppmuntrar till flytt mellan olika länder för att fördela erfarenheter över hela organisationen. 

De har också satt upp mål om interna rekryteringar och arbetsvillkor. Bidraget till samhället 

består av en rapportering av företagets arbete för mänskliga rättigheter men har inga konkreta 

mål eller siffor. Samhällsengagemang består av 90% monetära donationer. Kundaspekterna i 

det sociala perspektivet har en liten del i rapporten. Den består mestadels av att Atlas Copco 

vill påverka sina kunder i en positiv riktning när det kommer till socialt ansvar och etik. 

Företaget skapade ett verktyg för att lättare kunna göra en hållbarhetsbedömning av kunden. 

Företaget följer fortfarande FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer.  

2018 

Kunderna är i stort fokus i 2018:s rapport då Atlas Copco lyfter fram arbetet med innovationer 

och produktutveckling som ska uppfylla kundernas hållbarhetskrav och hjälpa dem minska sin 

klimatpåverkan. Arbetet för de anställdas arbetsförhållanden är även det en viktig del i 

rapporten där de lyfter fram hälsa och säkerhet och lika möjligheter för de anställda. 

Samhällsbidragen är inte presenterade under en speciell rubrik vilket gör att de är svåra att hitta 

i rapporten. Det som går att urskilja i den kategorin är arbetet för mänskliga rättigheter. Då 

Atlas Copco verkar i många länder som anses vara högriskländer jobbar företaget ständigt med 

extra utbildning och hjälpredskap för att upptäcka brister i de mänskliga rättigheterna. Företaget 
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följer fortfarande FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer och kräver samtidigt att alla 

aktörer i värdekedjan gör detsamma.  

4.4.3 Miljöperspektivet 

2014 

De miljömässiga risker Atlas Copco har identifierat 2014 består mestadels av regeländringar 

och förändringar i klimatet. Miljöarbetet är fortfarande starkt kopplat till att minska utsläppen 

genom många olika uppsatta mål kopplade till miljön. De ser även möjligheter i att aktivt arbeta 

för klimatet, som till exempel mer resurser till innovationer som miljömässigt har en positiv 

inverkan och kan användas på fler ställen i samhället. Mer djupgående bedömning kring 

miljöpåverkan görs också angående företagsförvärv. 

2018 

Beskrivningarna av insatserna för miljön är en liten del i rapporten. Företaget har istället satsat 

på att med hjälp av uppsatta mål i form av siffror visa på arbetet och hur långt de har kommit i 

att uppfylla målen. De saker de faktiskt beskriver i rapporten handlar om integreringen av ett 

miljöledningssystem och företagets efterlevnad av miljölagar.  

4.5 Sandvik 

Sandvik bildades 1862 och är ett industriföretag med global verksamhet (Sandvik u.å.). 

Företaget är bland de främsta i världen på verktyg och verktygssystem för skärande 

metallbearbetning, maskiner verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och 

anläggningsindustrin samt avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter från 

industriell värmning.  

4.5.1 Det ekonomiska perspektivet 

2014 

Sandvik accepterar inte mutor och korruption och för att förhindra detta har företaget ett 

program som innefattar processer, policys och riskbedömningar. Utbildning sker även av 

personalen kring mutor och korruption. Rätt summa skatt ska betalas och för att undvika 

osäkerhet om hur mycket som ska betalas samarbetar Sandvik med skattemyndigheter i de 

länder de är aktiva.  

2018 

Sandvik arbetar aktivt med förebyggande av ekonomisk brottslighet, de belyser starkt att det 

finns en nolltolerans i företaget mot korruption och mutor. Arbetet mot detta består mestadels 

av utbildning av de anställda och granskning av företaget. Under 2018 infördes ett nytt system 

som ska kontrollera, inte bara företaget utan också distributörerna.  
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4.5.2 Det sociala perspektivet 

2014 

Arbete sker med att få in fler kvinnor i organisationen och kartläggning om hur man bättre ska 

jobba med mångfald och inkludering. Vid inköp försöker Sandvik ha ett hållbarhetsperspektiv 

och att negativ påverkan från leverantörskedjan är så låg som det går. Det finns en 

uppförandekod för leverantörer och risken för varje leverantör bedöms utifrån en tregradig-

skala, leverantörerna utsätts även för en revision. Arbetar med lagar och principer för att inte 

inkräkta på mänskliga rättigheter då denna risk finns i vissa områden där Sandvik verkar. 

Tillsammans med kunderna försöker Sandvik uppnå båda parters hållbarhetsmål. Sandvik för 

en dialog med intressenter där de ges möjlighet att yttra sig om Sandviks hållbarhetsarbete. 

Detta innefattar allt från vad som är bra till vad som kan bli bättre eller göras annorlunda och 

utgör en viktig grund för vad Sandvik prioriterar i hållbarhetsarbetet. Att arbetsmiljön är säker 

har alltid högst prioritet och hälsokontroller är ett återkommande moment, personer som 

hanterar farliga ämnen följs upp extra noga. Sandvik deltar i ett antal olika samhällsprojekt och 

organisationer. 2014 nämner de också att de har skrivit under FN:s Global Compact.  

2018 

Sandvik lägger stor vikt vid arbetet för framtiden inom företaget. Detta bygger mycket på att 

utveckla och utbilda den befintliga personalen men också på att locka till sig fler potentiella 

anställda med rätt kompetens. För att lyckas med detta läggs mycket resurser på utbildning av 

chefer för att de i sin tur ska kunna få arbetsstyrkan att växa och utvecklas. De har även ett 

program där de rekryterar unga personer för att förbereda dem för framtida nyckelpositioner i 

organisationen. Jämställdhet och säkerhet är också två av de mest prioriterade delarna inom det 

sociala perspektivet för Sandvik 2018. De jobbar för att alla ska ha samma förutsättningar för 

att utvecklas tillsammans med konkreta uppsatta mål och status inom säkerhetsaspekten. 

Sandviks bidrag till samhället är uppdelat i fyra områden: innovation, utbildning, hälsa och 

lokal möjliggörare. Utbildning är den del som utgör störst del av rapporten, de driver många 

projekt inom skolan i de länder de är verksamma både för att öka intresset för teknik men också 

som bidrag till trygghet. Även i år nämner företaget de internationella riktlinjer de följer, 

inklusive FN Global Compact. 

4.5.3 Miljöperspektivet 

2014 

Sandvik återvinner och återanvänder för att utnyttja resurser i största möjliga mån och minska 

påverkan på klimatet. En del i detta arbete är återköp av produkter från kunder. Effekterna av 

det här arbetet är mindre energiförbrukning, utsläpp av koldioxid och försurande ämnen och 

mindre avfall. Kontroller av energianvändning sker kontinuerligt för att hitta sätt att öka 

energieffektiviteten. I Europa där omfattande verksamhet sker har köp av el producerad av 

förnybara källor ökat. En ambition om att minska vattenanvändningen finns och 2014 

reducerades förbrukningen med 350 miljoner liter vatten. För att det ska ske verkliga 

förändringar i påverkan av miljö tas hänsyn till hela värdekedjan. Det finns uppsatta miljömål 

för koncernen.   
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2018 

När det kommer till miljöperspektivet i Sandvik ser företaget det som både ett ansvar och en 

affärsmöjlighet. Internt arbetar de aktivt för att minska sin direkta påverkan på miljön, genom 

till exempel minskad energiförbrukning och avfallshantering. Eftersom de är ett 

produktionsbolag ser de möjligheterna i att kunna styra mycket av vad de använder sig av för 

material. Många av de mål som är kopplade till den interna verksamheten har med ökning av 

andelen återvunnet material. 

4.6 SKF 

SKF grundades 1907 och är bland de bästa i världen på teknik (SKF u.å.). SKF:s 

teknikplattformar består av lager och lagerenheter, tätningar, tjänster och smörjsystem.  

4.6.1 Det ekonomiska perspektivet 

2014 

SKF har inte upprättat en extern hållbarhetsrapport för 2014, de har inte heller en avskild del i 

årsredovisningen som går att urskilja som en hållbarhetsdel utan det ligger utspritt i 

årsredovisningen. Det går att finna att de jobbar mot korruption och annan ekonomisk 

brottslighet under kapitlet affärsetik där de nämner att en ny visselblåsarfunktion har upprättats 

för att snabbare kunna ta itu med misstankarna kring ekonomisk brottslighet, även utbildning 

av personal är en av de förebyggande aktiviteterna.  

2018 

I 2018:s rapport finns en integrerad hållbarhetsredovisning i årsredovisningen. I denna 

redovisas arbetet mot ekonomisk brottslighet. SKF verkar i områden där riskerna för den här 

sortens brottslighet är hög och har därför lagt extra resurser på dessa områden. De har 

koncernövergripande regelverk för att motarbeta all sorts ekonomisk brottslighet och införde 

under 2018 webbaserade kurser för de anställda om hur de ska motverka korruption.  

4.6.2 Det sociala perspektivet 

2014 

Rapportering om arbetet för de anställda är en stor del av rapporten. Säkerhet och jämställdhet 

är något SKF, enligt rapporten, lägger mycket resurser på. SKF satsar även på mångfald och 

utbildning inom organisationen, där ambitionen är att utveckla de bästa lokala förmågorna för 

att sedan låta dessa få nyckelroller inom organisationen, både lokalt och globalt. Utbildning för 

chefer är även det något som, enligt SKF, ska driva företaget framåt. 2014 infördes ett nytt 

utbildningsprogram för just cheferna i företaget. Samhällsbidragen består mestadels av 

satsningar på skola och utbildning i de lokala samhällena, detta görs för att minska fattigdom 

och motverka utanförskap. SKF agerar också sponsorer för lokala idrottsföreningar och har 

agerat huvudsponsor för Gothia Cup, världens största fotbollsturnering för ungdomar, i 

Göteborg. 2014 uttrycker SKF tydligt vilka internationella modeller och riktlinjer de följer, 

några exempel är FN:s Global Compact, Internationella arbetsorganisationen och OECD.  
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2018 

För nå målen som är uppsatta för 2018 skriver SKF att de ständigt måste arbeta för att vara en 

attraktiv arbetsgivare i samhället. För att kunna driva företaget framåt krävs en effektiv 

arbetsstyrka som har rätt kompetens och följer samhällsutvecklingen. För att attrahera nya 

anställda lägger företaget stora resurser på uppföljning av varför anställda väljer att stanna eller 

avsluta sin anställning inom företaget för att på så vis anpassa sitt arbete efter detta. Även 

aspekter som hälsa och säkerhet, jämställdhet och utbildning är uppenbara fokusområden för 

SKF. 2018 infördes en ny koncernomfattande policy som ska förbättra de anställdas 

välbefinnande. Samhällsrelaterat arbete är nästintill obefintlig i 2018 års rapport och går endast 

att koppla till avsnittet om mänskliga rättigheter, som tillhör avsnittet om de anställda. 2018 

uttrycker SKF tydligt vilka internationella modeller och riktlinjer de följer, några exempel är 

FN:s Global Compact, Internationella arbetsorganisationen och OECD. 

4.6.3 Miljöperspektivet 

2014 

SKF satsar inte bara på att inom sin egen verksamhet arbeta för mindre klimatpåverkan, utan 

de lägger även resurser för att påverka såväl leverantörer som kunder att gå i samma riktning. I 

sin egen verksamhet är det energianvändning, resurshantering och avfallshantering som kräver 

störst förändring. De strävar också efter att alla leverantörer ska miljöcertifieras efter ISO:s 

riktlinjer och att minska de totala koldioxidutsläppen vid transporter. De lägger även mycket 

resurser på utveckling av ny klimatsmart teknik och effektiv materialanvändning.  

2018 

2018 rapporterar de om en avsevärd minskning av utsläpp i den egna verksamheten, vilket beror 

på tidigare års satsning på effektivare och förnybar energianvändning. De nämner även att 

SKF:s klimatsatsningar på sina egna produkter har bidragit till att kundernas klimatpåverkan 

minskat drastiskt. Kunderna det handlar om befinner sig främst inom energi-, elfordon-, och 

återvinningsbranschen. Som tidigare år har de även lagt resurser på att utveckla 

avfallshanteringen, leverantörernas påverkan och transporternas påverkan på miljön.  
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5. Analys 

 
I det här kapitlet analyseras den insamlade empirin med koppling till den teoretiska 

referensramen. Kapitlets första del beskriver tillvägagångssättet i analysen. I den andra delen 

analyseras skillnaderna i argumentationen mellan branscherna utifrån ett 

legitimitetsperspektiv.

 

5.1 Tillvägagångssätt av analys 

1. I analysen har tabeller gjorts i Microsoft excel. Med utgångspunkt i vad som tagits upp 

i empirin delades texten upp efter varje ny aktivitet 

2. Därefter sorterades aktiviteterna efter hållbarhetsperspektiven från Triple Bottom Line 

och legitimitetsbegreppen med utgångspunkt i Suchman (1995) i två nya kolumner. 

3. Sedan kondenserades meningarna i en ny kolumn. 

4. Kondenseringarna kodades sedan efter olika ‘’åtgärder’’ som uppfattades som liknande 

i en ny kolumn. Resultatet blev 7 stycken koder: förebygger, följer riktlinjer, direkt 

åtgärd, påverkar, bidrar, presenterar och utvecklar.  

5. Därefter upprättades två nya tabeller, en för banker och en för industriföretag, där endast 

kolumnerna hållbarhet, legitimitet och kodning fanns med.  

6. Utifrån dessa två tabeller jämfördes de två branscherna med avseende på koderna, det 

som benämns åtgärder och vilka likheter och skillnader som finns i hur företagens 

argumentation ser ut sett till ett legitimitetsperspektiv. 
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Tabell 1, analystabell. 
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Tabell 2, jämförande analystabell. 
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5.2 Jämförelse mellan branscherna 

5.2.1 Ekonomi 

De aktiviteter som beskrivs i tabellerna och sorteras under begreppet ekonomi skapar alla 

moralisk legitimitet, oberoende av vilken utav branscherna man kollar på. En tydlig likhet 

mellan branscherna är att åtgärden som benämns ‘’förebygger’’ förekommer i väldigt hög grad, 

däremot skiljer sig argumentationen för åtgärden mellan branscherna. 

De flesta av bankernas aktiviteter som lyfts fram under delen ekonomi handlar om ekonomisk 

brottslighet och hur de arbetar för att förebygga detta. Bankerna vill försäkra sina intressenter 

om att de inte ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Något som stärker detta argument är att en 

‘’direkt åtgärd’’ har identifierats. Det handlade om att åtgärder vidtogs vid ett larm om 

penningtvätt. Genom att vidta en direkt åtgärd argumenterar banken ytterligare för sin 

ståndpunkt mot ekonomisk brottslighet. En annan åtgärd som sammanfaller med den här 

argumentationen är ‘’följer riktlinjer’’ som förekommer vid fler tillfällen hos bankerna än 

industriföretagen. Bankerna har en central del i samhället och alla har någon form av koppling 

till någon bank, det här kan leda till antagandet om att det finns en förväntan från samhället om 

att bankerna ska sköta sig. Därför blir det viktigare för bankerna att visa att de följer lagar och 

regler eller liknande riktlinjer samt arbetar förebyggande. Samma behov finns inte för ett 

industriföretag då kopplingen till samhället inte anses vara lika stark.  

Likt bankerna handlar industriföretagens ekonomiska del om ekonomisk brottslighet. 

Industriföretagen bedriver verksamhet i områden där det finns stor risk för ekonomisk 

brottslighet.  Med åtgärden ‘’förebygger’’ vill industriföretagen visa på att de arbetar mot den 

här typen av handlingar. Som tidigare nämnt finns inte samma förväntan från samhället att 

industriföretagen ska arbeta mot detta på samma sätt som bankerna, vilket leder till antagandet 

om att industriföretagen gör det på en mer frivillig grund för att erhålla legitimitet. En åtgärd 

som går att identifiera hos bankerna men inte hos industriföretagen är ‘’påverkar’’. I bankernas 

verksamhet förekommer det att de investerar i andra företag. Förutom att endast själva jobba 

mot ekonomisk brottslighet försöker de påverka företagen de har placeringar i att göra samma 

sak. Anledningen till det är för att visa att de tar ansvar vilket kan leda till att de erhåller 

moralisk legitimitet. 

5.2.2 Socialt 

I det sociala perspektivet är det två åtgärder som utgör majoriteten, ‘’utvecklar’’ och ‘’bidrar’’. 

När bankerna tillämpar åtgärden ‘’utvecklar’’ går det att identifiera både pragmatisk och 

moralisk legitimitet. När det leder till pragmatisk legitimitet handlar aktiviteterna ofta om 

arbetsmiljö och arbetet för de anställda inom verksamheten. Bankerna vill genom den här 

argumentationen försäkra sina anställda att de värnar om dem. Det bidrar till en helhetsbild där 

organisationen ses som bra och ordentlig. I industriföretagen är argumentationen densamma. 

Det beror troligtvis på att de anställda är en väldigt viktig intressent för företag, utan dem kan 

verksamheten inte bedrivas. Något som skiljer branscherna åt är att hos bankerna återfinns 

åtgärden ‘’utvecklar’’ även i moralisk legitimitet. Exempel på det här kan vara utbildning i 
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jämställdhet eller hållbarhet. Då bankerna redovisar det här i hållbarhetsrapportering visar de 

att de följer normerna och vad som anses rätt i samhället.  

‘’Bidrag’’ är den andra stora åtgärden som identifierats i branscherna. Det som skiljer mellan 

branscherna är att bankernas aktiviteter handlar om arbetet för jämställdhet medan aktiviteterna 

i industriföretagen riktar sig mest mot arbetet för mänskliga rättigheter. Det skulle kunna bero 

på att bankerna till stor del bedriver sin verksamhet i Sverige eller närliggande länder. Frågan 

om jämställdhet är relevant i det aktuella geografiska området. På samma sätt är det kanske inte 

konstigt att industriföretagen lägger vikt vid arbetet för mänskliga rättigheter. De är verksamma 

i många länder världen över där risken är hög att de mänskliga rättigheterna inte tillgodoses. 

Orsaken till att branscherna lyfter fram detta arbete är att det upplevs som rätt och 

eftersträvansvärt av samhället vilket leder till legitimitet.    

En annan skillnad mellan branscherna är att åtgärden ‘’följer riktlinjer’’ har identifierats i 

betydligt högre utsträckning hos bankerna än industriföretagen. Bankernas åtgärder handlar 

oftast om internt uppsatta riktlinjer för leverantörer. Argumentationen är densamma som för 

‘’följer riktlinjer’’ under ekonomi, bankernas position i samhället gör att det blir viktigare för 

dem att visa att de följer riktlinjer, vilket leder till att de kan erhålla moralisk legitimitet. 

Industriföretagen skiljer sig från bankerna då de ‘’följer riktlinjer’’ som riktar sig till det interna 

arbetet, specifikt till de anställda. De följer en policy angående arbetsmiljön vilket visar att de 

prioriterar sina anställda högt inom organisationen. Genom den aktiviteten kan företagen 

erhålla pragmatisk legitimitet.  

En likhet mellan branscherna är åtgärden ‘’påverkar’’. Den förekommer i mindre omfattning 

men aktiviteterna i branscherna är av liknande karaktär. Bankerna påverkar genom aktivt 

ägande i placeringar i frågor som rör hållbarhet och sina kunder. Industriföretagen påverkar 

leverantörer och kunder att följa de riktlinjer som företaget själva följer. Argumentationen är 

densamma, företagen vill visa att de inte endast arbetar inom den egna organisationen utan de 

försöker även påverka de intressenter som de interagerar med.  

En annan åtgärd som förekommer i mindre omfattning är ‘’direkta åtgärder’’. När det 

identifieras hos bankerna rör det sig om att de inte genomför affärer på grund av hållbarhetsskäl 

eller exkluderar företag som tillverkar en viss typ av vapen. För industriföretagen handlar det 

istället om att exempelvis köpa in hållbart material. Genom detta visar företagen på att de agerar 

hållbart och på så vis kan de erhålla moralisk legitimitet.  

5.2.3 Miljö 

Aktiviteterna som har sorterats under begreppet miljö är nästintill uteslutande moralisk 

legitimitet. De två åtgärderna branscherna lägger mest vikt vid är ‘’direkta åtgärder’’ och 

‘’presenterar’’.  

Mängden ‘’direkta åtgärder’’ som finns identifierade hos bankerna och industriföretagen är 

relativt lika. Det beror på att de vill visa hur de konkret arbetar för att minska organisationens 

påverkan på klimatet, åtgärderna skiljer sig däremot mellan branscherna. Bankernas direkta 

åtgärder handlar mer om att ta hänsyn till miljön genom de olika tjänsterna de erbjuder medan 
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industriföretagens direkta åtgärder mer visar på praktiska åtgärder inom verksamheten. 

Exempel på skillnaderna mellan branscherna är att industriföretagens direkta åtgärder handlar 

om återvinning och återanvändning medan bankernas handlar om kreditgivning och 

investeringar.  

Hos industriföretagen går åtgärden ‘’presenterar’’ att identifiera i väsentligt högre grad än hos 

bankerna. Det går att koppla till det som skrevs i stycket ovan om direkta åtgärder. 

Industriföretagen har större direkt påverkan på miljön och verksamheten i sig ger större 

möjlighet till att minska sin påverkan. I och med det här kan industriföretagen också presentera 

fler mål om hur de ska minska sin miljöpåverkan.  

Åtgärden ‘’påverkar’’ har identifierats i båda branscherna, aktiviteterna är även de lika. 

Bankerna påverkar företagen de har placeringar i medan industriföretagen påverkar sina 

leverantörer. Det är kanske inte konstigt då dessa intressenter blir naturliga att försöka påverka 

för respektive bransch.  

Anledningen till att åtgärderna är lika mellan branscherna är att den grundläggande 

argumentationen är densamma. Genom att visa att de arbetar för att minska sin klimatpåverkan 

gör de vad som i samhället kan anses som rätt sak, vilket resulterar i att legitimitet erhålls. 

 

 

 

  



 32 

6. Slutsatser 

 
I det här kapitlet besvaras vår frågeställning och 

syfte.

 
 

Resultatet av studien visar att åtgärderna, och framförallt de bakomliggande orsakerna till 

åtgärderna, är liknande i båda branscherna. Det kan bero på att förväntningarna från samhället 

om vad företagen ska arbeta med är liknande oavsett bransch. Kraven på att arbeta med 

jämställdhet, klimatpåverkan och liknande är inte branschspecifikt även om argumentationen 

för varför en viss bransch gör åtgärderna kan variera. I det ekonomiska perspektivet går det 

urskilja att åtgärden ‘’förebygger’’ förekommer ofta i båda branscherna Det som skiljer är att 

bankerna redovisar betydligt mer om åtgärderna ‘’följer riktlinjer’’ och ‘’påverkar’’. Vår 

slutsats är att det beror på att alla har en relation till någon bank vilket i sin tur leder till att 

bankerna har en stor förväntan från samhället. Detta stöds av Kiliç (2016) som menar att på 

grund av att bankerna använder mycket resurser från samhället måste de återkoppla sina 

aktiviteter till intressenterna oftare än andra branscher. Industriföretagen har inte samma 

koppling till samhället. 

Den stora skillnaden i det sociala perspektivet är kopplat till åtgärden ‘’bidrar’’. Åtgärden är en 

stor del i båda branscherna men vår slutsats är att den bakomliggande orsaken till åtgärden har 

sin grund i de geografiska skillnader som finns mellan branscherna. Bankerna skriver mycket 

om jämställdhet då de verkar i områden där frågan är viktig medan de globala industriföretagen 

lyfter arbetet för mänskliga rättigheter då dessa riskerar att inskränkas i områden där de är 

verksamma.  

Något som tydligt går att utläsa är att industriföretagens miljödelar oftast består av åtgärderna 

‘’presenterar’’ och ‘’direkta åtgärder’’. Det är tydligt att de vill visa intressenterna att de 

ständigt arbetar för att minska sin klimatpåverkan, som är relativt stor i och med den verksamhet 

de bedriver. Det stöds av Lattemann (2009) som menar på att tillverkningsföretag ofta har större 

problem kopplade till miljöperspektivet och av den anledningen skulle vilja lyfta fram de 

åtgärder företagen faktiskt gör för klimatet.  

Åtgärderna som tillämpas av branscherna när de försöker skapa legitimitet är liknande. Det 

leder till att åtgärderna oftast leder till samma sorts legitimitet, vilket i den här studien har 

identifierats som den moraliska legitimiteten.  

Att dra för stora generella slutsatser utifrån resultatet i den här studien kan ses som 

problematiskt. Anledningen är att antalet företag som har studerats är för få för att kunna uttala 

sig om att det skulle gälla för hela branscherna. Det finns däremot förutsättningar för att göra 

antaganden om de svenska storbankerna och hur de argumenterar för legitimitet genom 

hållbarhetsredovisningar. Det grundar sig i att dessa tre banker är Sveriges enda storbanker. 

Industribranschen är betydligt bredare och därför svårare att generalisera. Det som däremot 

talar för att vissa antaganden kan göras i båda branscherna är att de valda företagens 

https://www.zotero.org/google-docs/?MelOMP
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hållbarhetsrapporter är liknande i innehåll och att företagen är stora, etablerade svenska 

företag.  
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7. Avslutande diskussion och vidare forskning 

 
I det här kapitlet diskuteras studiens begränsningar, implikationer och vidare forskning inom 

området.  

 
 

Något som ska tas i beaktning är att studien endast omfattar ett begränsat antal företag från 

varje bransch. Det finns många fler mindre banker men även andra tjänsteföretag som inte har 

undersökts i den här studien. En annan begränsning kan kopplas till insamlingen av empirin. 

Oftast består hållbarhetsredovisningarna av många sidor text som i empirin har sammanfattats. 

Trots att analysmodellen är tillgänglig är bedömningen av materialet subjektiv och alla bedömer 

materialet olika.   

En intressant observation i studien är att den moraliska legitimiteten förekommer i stor 

utsträckning i alla hållbarhetsperspektiven. Det kan vara intressant att studera närmare om 

orsakerna till detta. Den här studien visar på att detta stämmer oavsett vilken av dessa två 

branscher man kollar på, men inte varför det är så. Det behöver studeras på fler branscher och 

i andra geografiska områden. En intressant detalj är att det inte går att finna märkbara skillnader 

i utformning på rapporterna före och efter lagen som antogs 2016.  
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