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Sammanfattning 

En så kallad hållbarhetsredovisning har blivit allt mer vanligt att använda sig av hos 
företag då intressenternas krav på hållbar medvetenhet ökar. Samtidigt har företag 
en tendens till att försköna verksamheten genom att redovisa för de positiva 
aspekterna i sina hållbarhetsredovisningar medan negativ information uteblir. Det 
gör att hållbarhetsredovisningarna framställs mer som ett kommersiellt verktyg för 
att förbättra företagets rykte och legitimitet, istället för att uppvisa företagets 
verkliga bild. Av den anledningen har den internationella organisationen Global 
Reporting Initiative (GRI) utmanat företag med en redovisningsprincip om balans i 
sina riktlinjer. Principen innebär att det ska finnas en balans mellan positiv och 
negativ information i hållbarhetsredovisningen. 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur svenska banker kommunicerar ut 
sina negativa avslöjanden i sina hållbarhetsredovisningar. En kvalitativ 
dokumentanalys har använts som metod för att granska åtta svenska bankers 
hållbarhetsredovisningar. De åtta bankerna upprättar sina hållbarhetsredovisningar i 
enlighet med GRI:s riktlinjer. I studiens empiriska material har sex strategier kunnat 
identifieras vid bankernas kommunikation av negativ information. Strategierna som 
kunnat identifieras tyder på att de svenska bankerna strategiskt kommunicerar ut 
sina negativa avslöjanden i sina hållbarhetsredovisningar för att behålla eller skapa 
legitimitet.  

Med hjälp av den här studien har tidigare forskning stärkts och studien bevisar att 
flertalet av de identifierade strategier som de svenska bankerna använder, har även 
tidigare identifierats hos internationella företag i olika branscher. Studiens empiriska 
material har även kunnat bidra med tillägg till tidigare forskning och en ytterligare 
strategi som svenska banker använder sig av vid kommunikation av negativa 
avslöjanden i sina hållbarhetsredovisningar. Trots att tidigare forskning har stärkts 
tyder det på att de legitimitetsstrategier som tidigare identifierats inte kan 
generaliseras till samtliga branscher. Den här studiens bidrag till den svenska 
bankbranschen har således visat att bankerna använder andra sätt att legitimera sina 
negativa avslöjanden än vad tidigare forskning kunnat visa. 

Nyckelord: hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative, banker, negativa 
avslöjanden, legitimitetsstrategier 
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Abstract 

A, so called, sustainability report has become increasingly common to use for 
companies, in lined with the increased stakeholder demand for sustainable 
awareness.  
At the same time, companies tend to beautify the business by reporting positive 
aspects, while the negative information exclude. This leads to that the sustainability 
reports appear to be used as a commercial tool, to improve real image. For this 
reason the international organisation Global Reporting Initiative (GRI) has 
challenged the companies with an accounting principle of balance in their 
guidelines. According to the principle, it should be a balance between positive and 
negative information in the sustainability reports.  

The aim of this study was to find out how the Swedish banks communicate their 
negative disclosures in their sustainability reports. A qualitative document analysis 
has been used as a method to examine the eight Swedish banks sustainability 
reports. The eight banks create the sustainability reports according to GRI’s 
guidelines. In the empirical material, six strategies where identified in banks 
communication of negative information. The identified strategies indicate that the 
Swedish banks strategically communicate their negative disclosures in their 
sustainability reports, to maintain or create legitimacy.  

This study has strengthened previous research, and the study proves that most of 
the identified strategies that the Swedish banks use have previously been identified 
in international companies in different industries. The empirical material has also 
been able to contribute addition to previous research and an additional strategy that 
Swedish banks use when communicating negative disclosures in their sustainability 
reports. Although previous research has been strengthened, it means that the 
previously identified legitimacy strategies cannot be generalized to all industries. 
This study’s contribution to the Swedish banking industry has shown that banks use 
other ways to legitimize their negative disclosures, than previous research did not 
afford to do.  

 

Keywords: sustanability report, Global Reporting Initiative, banks, negative 
disclosure, legitimacy strategies  



6 

Innehållsförteckning 

 
1.	   Inledning .................................................................................................................... 7	  

1.1.	   Problemformulering ............................................................................................ 9	  
1.2.	   Syfte .................................................................................................................. 10	  
1.3.	   Forskningsfrågor ............................................................................................... 10	  
1.4.	   Disposition ........................................................................................................ 10	  

2.	   Teoretisk referensram ............................................................................................... 11	  
2.1.	   Bakgrund till hållbarhetsredovisning ................................................................ 11	  
2.2.	   Global Reporting Initiative - negativa avslöjanden i tre dimensioner .............. 12	  

2.2.1.	   Ekonomiska dimensionen .......................................................................... 13	  
2.2.2.	   Miljömässiga dimensionen ......................................................................... 14	  
2.2.3.	   Sociala dimensionen ................................................................................... 14	  

2.3.	   Legitimitetsteorin .............................................................................................. 14	  
2.4.	   Signalteorin ....................................................................................................... 16	  
2.5.	   Kommunikationsstrategier ................................................................................ 17	  
2.6.	   Legitimera negativa avslöjanden ....................................................................... 18	  
2.7.	   Kommunikation om framtiden .......................................................................... 20	  

3.	   Metod ....................................................................................................................... 21	  
3.1.	   Forskningsmetod ............................................................................................... 21	  
3.2.	   Forskningsansats ............................................................................................... 21	  
3.3.	   Urval .................................................................................................................. 21	  
3.4.	   Studiens genomförande ..................................................................................... 22	  

4.	   Empiri ....................................................................................................................... 25	  
4.1.	   Negativa avslöjanden ........................................................................................ 25	  
4.2.	   Identifierade strategier ....................................................................................... 25	  

4.2.1.	   Förminskning ............................................................................................. 25	  
4.2.2.	   Generalisering ............................................................................................ 25	  
4.2.3.	   Avslöjanden ................................................................................................ 27	  
4.2.4.	   Bortförklaringar .......................................................................................... 27	  
4.2.5.	   Åtgärder ...................................................................................................... 28	  
4.2.6.	   Löften ......................................................................................................... 29	  

4.3.	   Användning av strategierna i de tre dimensionerna .......................................... 29	  
4.4.	   Användning av strategierna i de åtta studerade bankerna ................................. 30	  

5.	   Analys ...................................................................................................................... 32	  
5.1.	   En hållbarhetsredovisning som kommunikationsstrategi .................................. 32	  
5.2.	   Strategier för att legitimera negativa avslöjanden ............................................. 33	  
5.3.	   Löften - tillägg till tidigare forskning ................................................................ 35	  
5.4.	   De identifierade sex strategierna i tre dimensioner ........................................... 36	  

6.	   Slutdiskussion .......................................................................................................... 38	  
6.1.	   Slutsats .............................................................................................................. 38	  
6.2.	   Trovärdighet och äkthet .................................................................................... 39	  
6.3.	   Förslag till fortsatt forskning ............................................................................. 39	  

Källförteckning ............................................................................................................... 41	  
Bilaga 1 ........................................................................................................................... 45	  
Bilaga 2 ........................................................................................................................... 46	  
Bilaga 3 ........................................................................................................................... 47	  



7 

1. Inledning 

I följande kapitel presenteras den bakgrund som uppsatsen bygger på. Sedan följer en 
problemformulering följt av uppsatsens syfte och forskningsfrågor som uppsatsen syftar till att 
besvara. 

”Privatkunder flyr storbankerna” (Rofler 2012). ”Kundflykt från Nordea efter 
Panamaskandalen” (Zeilon 2016). Löpsedlar likt ovan har varit återkommande de 
senaste åren. När en händelse uppstår eller att banken agerar på ett sätt som inte 
överensstämmer med samhällets förväntningar riskerar banken att förlora sin 
legitimitet. Legitimitet kan ses som en social konstruktion (Deegan & Unerman 
2011) och innebär att ett företag endast kan existerar om det finns legitimitet från 
samhället.  Utan legitimitet ersätts företaget av konkurrenter som bättre lever upp 
till samhällets normer och förväntningar (Deegan 2002).  

Bankerna har blivit kritiserade för att de genomför investeringar i industrier som är 
kopplat till klimatförändring och annan miljöförstöring. I takt med kritiken har 
bank- och finanssektorn blivit ett objekt för offentligt misstroende (Scholtens 2009).  

Dagens företag och samhället i stort har krav från dess omvärld och intressenter att 
tillgodose kommande generationers behov vad gäller ekonomiska-, miljömässiga- 
och sociala dimensioner; för att arbeta mot en hållbar framtid. Begreppet hållbarhet 
är ett brett begrepp som kan tillämpas överallt och något som i princip alla kan 
skriva under på oavsett samhällsklass, professionell roll eller hemvist (Källström 
2014).  

Miljökonsekvenserna av våra ekonomiska verksamheter, både lokalt och globalt, har 
blivit allt större och allt mer påtagliga (Europeiska miljöbyrån 2015). De pågående 
internationella finansiella kriserna är förmodligen de största orsakerna till de 
humanitära och miljömässiga kriserna som har inträffat. Dagens globala ekonomi är 
i stort behov av den nya vågen hållbarhetsutveckling. Bankerna idag har en stor 
påverkan på vårt samhälle då de fyller många funktioner. De prissätter och värderar 
finansiella tillgångar, övervakar låntagare, organiserar olika betalningssystem och 
analyserar finansiella risker (Stephens & Skinner 2013).  

Trots att banker inte verkar i en bransch som direkt kopplas till negativ 
miljöpåverkan, till skillnad från branscher som till exempel industrier och 
gruvarbete, har bankerna ett stort samhällsansvar. I en analys som genomfördes av 
Ceres gruppen år 2008, granskades banker i relation till klimatpåverkan (Stephens & 
Skinner 2013). Analysen resulterade i en slutsats där gruppen hävdade att:  



8 

”Banker är ryggraden av den globala ekonomin, de förser kapital för 
innovation, infrastruktur, jobbmöjligheter och välstånd överlag. 
Bankerna spelar även in en stor roll i samhället då de påverkar, inte bara 
den individuella kundens spenderingar, men även tillväxten av hela 
industrier. I takt med inverkan på den globala uppvärmningen från 
utsläpp från kraftverk, fordon och andra utsläppskällor som finns i 
vardagen, har bankerna aldrig varit mer viktiga för kartläggning av 
framtiden. De företag som bankerna bestämmer sig för att finansiera 
kommer att stå för grundpelaren i att sakta ner jordens uppvärmning 
och flytta världsekonomin från fossila bränslen till renare teknologier”. 
(Cogan 2008 refererad i Stephens & Skinner 2013 s. 176) 

Intressenternas medvetenhet om vikten att arbeta mot en hållbar framtid har gjort 
att de som är mer medvetna väljer bort ohållbara lösningar för att istället stödja ett 
mer hållbart främjande alternativ (Europeiska miljöbyrån 2015). Det gör att banker 
som inte följer med i utvecklingen riskerar att förlora sin legitimitet. Kravet på 
hållbart arbete har lett till att bankerna blivit allt mer involverade i att finansiera 
ekonomiska aktiviteter som främjar hållbarhetsutveckling. Banker som ligger i 
framkant och vill arbeta med en mer grön ekonomi har utvecklat tjänster som till 
exempel gröna billån (Stephens & Skinner 2013).  

En så kallad hållbarhetsredovisning har blivit allt mer vanligt att använda sig av hos 
företag. En hållbarhetsredovisning kan hjälpa organisationer att mäta, förstå och 
kommunicera sitt ekonomiska-, miljömässiga- och sociala engagemang (Westermark 
2013). Studier visar på att företag övervägande redovisar för positiv information i 
sina hållbarhetsredovisningar (Adam & Frost 2008). Anledningen till att negativ 
information ofta uteblir har visat sig vara att företag vill behålla eller skapa 
legitimitet (Hahn & Lülfs 2014; Deegan & Unerman 2011; Adams & Frost 2008). 

Det växande misstroendet mot bankerna kan vara ett incitament för varför banker 
väljer att redovisa sitt hållbarhetsarbete och dess resultat (Scholtens 2009). 
Finansiella institut, framför allt banker, står inför en stor utmaning vad gäller sin 
hållbarhetsredovisning och att därmed redovisa och utveckla sitt arbete kring 
hållbarhet. I Scholtens (2009) studie om internationella banker gjordes en 
undersökning om vilka länder och banker som rankas bäst respektive sämst i sina 
hållbarhetsrapporter. I undersökningen hamnade de svenska bankerna tillsammans 
med banker från Italien och Japan bland de lägst rankade. 
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1.1. Problemformulering 

Global Reporting Initiative (GRI) är en icke-vinstdrivande organisation som ger ut 
riktlinjer och är det mest använda ramverket internationellt vid upprättande av 
hållbarhetsredovisningar (Global Reporting Initiative u.å.a). Företag ska genom sina 
hållbarhetsrapporter kommunicera med sina intressenter så att dessa ska få en 
uppfattning om verksamhetens arbete, strategi och mål. GRI:s riktlinjer ska hjälpa 
företag att tillhandahålla information om sitt hållbarhetsarbete som är väsentlig, 
relevant och jämförbar (Global Reporting Initiative 2015). Problemet med 
information mellan intressenter och företag är att det föreligger en 
informationsasymmetri mellan dessa parter där företaget har mer information än 
intressenten (Connelly et al. 2011). En av redovisningsprinciperna för att uppnå 
kvalitet i den redovisade informationen är principen om balans mellan positiv och 
negativ information. Den övergripande presentationen av redovisningens innehåll 
ska ge en neutral bild av företetaget. Det innebär att företaget bör undvika urval, 
utelämnande eller presentationsformat som riskerar att felaktigt påverka en läsares 
beslut eller slutsatser. Redovisningen ska omfatta såväl bra som sämre resultat, samt 
ämnen som kan påverka intressenternas beslut i förhållande till dess betydelse 
(Global Reporting Initiative 2015). 

Det finns de som är kritiska till om hållbarhetsredovisningar verkligen är vad de sägs 
vara (Adams & Frost 2008; Deegan 2002). Deegan (2002) ifrågasätter då hur en 
sann hållbarhetsredovisning i verkligheten ska se ut. Företag har en tendens att 
försköna verksamheten genom att redovisa för de positiva aspekterna i sina 
hållbarhetsredovisningar medan negativ information uteblir. Detta gör att 
hållbarhetsredovisningarna framställs mer som ett kommersiellt verktyg för att 
förbättra företagets rykte och legitimitet än att uppvisa företagets verkliga bild 
(Hahn & Lülfs 2014; Deegan & Unerman 2011; Adams & Frost 2008). Källström 
(2014) menar vidare att hållbarhetsarbete allt oftare ses som ett konkurrensmedel 
mer än nödvändig information till företagets intressenter.   

När företag undviker att rapportera negativa avslöjanden kan de möta ökad skepsis 
avseende tillförlitligheten i hållbarhetsarbetet som de utför. Genom att aktivt även 
avslöja de negativa aspekterna kan företagen ge positiva signaler till intressenterna, 
det vill säga att företagen anses vara medvetna om de risker som finns och aktivt 
arbetar för att hantera dessa risker. Medvetenheten om och arbetet mot de risker 
som finns kan bidra till att undvika framtida problem. Att frivilligt lämna ut och 
avslöja negativa händelser kan öka förtroendet för företagets policy. De företag som 
inte rapporterar de negativa aspekterna kan istället riskera spekulationer om att 
rapporten är alltför positiv och förskönad av verksamheten och därmed inte är en 
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tillförlitlig informationskälla (Hahn & Lülfs 2014). Det finns dock tvivel på till 
vilken utsträckning många hållbarhetsredovisningar är riktiga, kompletta och 
föreställer företagets sociala och miljömässiga påverkan på ett tillförlitligt sätt 
(Adams & Frost 2008). 

Det finns tidigare studier om vad och varför banker redovisar negativa avslöjanden i 
sina hållbarhetsredovisningar (Deegan 2002; O’Donovan 2002) men det finns färre 
studier om hur banker kommunicerar sina resultat. Den här studien undersöker hur 
svenska banker strategiskt kommunicerar ut sina negativa avslöjanden för att behålla 
eller skapa legitimitet. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska banker kommunicerar ut sina 
negativa avslöjanden i sina hållbarhetsredovisningar. 

1.3. Forskningsfrågor 

Vilka strategier använder bankerna för att behålla eller skapa legitimitet? 

Hur ser användandet av strategierna ut i den ekonomiska-, miljömässiga- och sociala 
dimensionen? Finns det kopplingar mellan vad som redovisas och vilken strategi 
som bankerna använder sig av? 

1.4. Disposition 

Kapitel två redogör för hållbarhetsredovisningens bakgrund, GRI och negativa 
avslöjanden. För att ge en djupare förståelse inom området presenteras sedan 
teorierna legitimitetsteorin och signalteorin. I slutet av kapitel två presenteras även 
tidigare forskning om strategier för att behålla eller skapa legitimitet. Dessa strategier 
kommer sedan analyseras i kapitel fem. I kapitel tre beskrivs studiens metodval, 
forskningsansats, urval och genomförande. I kapitel fyra presenteras det resultat 
som sammanfattats efter datainsamlingen. Här presenteras även de sex identifierade 
strategier som de studerade bankerna använder sig av vid negativa avslöjanden i sina 
hållbarhetsredovisningar. I kapitel fem presenteras en analys av det empiriska 
materialet från kapitel fyra kopplat till den tidigare forskning som presenterades i 
kapitel två. I kapitel sex presenteras de slutsatser som dragits kopplade till de 
frågeställningar som presenterades i kapitel ett. Sedan framförs de svårigheter och 
brister som uppkommit i under studiens gång. Till sist presenteras förslag till vidare 
forskning inom området.  
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel redogörs för hållbarhetsredovisningens bakgrund, GRI och negativa avslöjanden. 
För att ge en djupare förståelse inom området presenteras sedan teorierna legitimitetsteorin och 
signalteorin. I slutet av detta kapitel presenteras tidigare forskning om strategier för att behålla eller 
skapa legitimitet. Dessa strategier kommer vi sedan återkomma till i vår analys i kapitel fem. 

2.1. Bakgrund till hållbarhetsredovisning 

Hållbar utveckling och att arbeta hållbart eller grönt blir allt mer vanligt 
förekommande i linje med den ökade medvetenheten hos samhället (Westermark 
2013). Hållbar utveckling definieras i Bruntlandsrapporten “Our common future”, 
som publicerades vid FN:s världskonferens 1987 som: “utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” (WCED 1987). Senare vidareutvecklades begreppet 
och tre pelare fastställdes av FN år 2002 under The World Summit on Sustainable 
Development som då hölls i Johannesburg, Sydafrika. Dessa tre pelare står för 
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. The World Summit konstaterade att 
vi alla har ett gemensamt ansvar för att förverkliga dessa tre pelare lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt (Källström 2014).  

Peter Drucker myntade citatet “what gets measured gets managed”, vilket innebär 
att det som mäts blir åtgärdat (Westermark 2013). Hållbarhetsredovisningens 
framkomst kommer ur detta uttryck. Syftet med att företag ska hållbarhetsredovisa 
och framställa sina resultat inom området är att få företagen mer medvetna och 
arbeta aktivt mot en hållbar framtid och spara på jordens resurser. Att redovisa sitt 
hållbarhetsarbete gör det även möjligt för företagen att följa upp sitt resultat och vad 
som behöver förbättras eller åtgärdas till nästkommande period (ibid.). 

En hållbarhetsredovisning är en frivillig separat eller integrerad redovisning av 
företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden samt den ekonomiska 
utvecklingen knuten till dessa (Global Reporting Initiative u.å.b). 
Hållbarhetsredovisningen syfte är bland annat att intressenterna ska ha möjlighet att 
följa upp i vilken utsträckning ett företag har uppnått sina hållbarhetsmål. Syftet är 
också att företaget ska följa upp sina mål och därmed se vad som bör åtgärdas eller 
förändras inför nästkommande period (Westermark 2012). 
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2.2. Global Reporting Initiative - negativa avslöjanden i tre dimensioner 

Då studien bygger på hållbarhetsredovisningar som är upprättade i enlighet med 
GRI:s riktlinjer följer här en närmare presentation om organisationen samt vad 
negativa avslöjanden innebär i tre dimensioner av ekonomi, miljö och socialt. 

GRI är en internetbaserad internationell icke-vinstdrivande organisation som 
grundades år 1997 i Boston. GRI:s riktlinjer är idag den mest använda runt om i 
världen vid upprättande av hållbarhetsredovisningar (Global Reporting Initiative 
u.å.a). GRI hjälper andra organisationer, företag och stater som vill lära sig att förstå 
och kommunicera företagets inverkan på kritiska hållbarhetsproblem (Global 
Reporting Initiative 2015) med målet att initiera en förändring mot hållbar 
utveckling i de redovisande företagen (Larsson & Ljungdahl 2008). Riktlinjerna är 
grundade utifrån de tre pelarna som omfattar den ekonomiska, miljömässiga och 
sociala dimensionen (Westermark 2013). GRI:s hållbarhetsredovisning ska hjälpa 
företag att synliggöra resultat och arbete för hållbar utveckling inom dessa tre 
dimensioner. Inom alla dessa tre dimensioner finns resultatindikatorer att utgå ifrån 
när företag ska genomföra en hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiative 
2015).  

GRI har anammat intressentteorin som ledstjärna i sina riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. Det innebär att företagets intressenter ska ha en central roll 
och redovisningen ska beskriva dess relation till intressenterna och hur 
intressenterna i sin tur påverkar företagets strävan mot hållbar utveckling 
(Westermark 2013). En intressent definierades av Freeman 1984 i sin bok Strategic 
management: A Stakeholder Approach som ”any group or individual who can affect or is 
affected by the achievment of the firm’s objective’s” (Freeman 1984 s.46). Vilket 
innebär en grupp eller individ som kan påverka eller som kan påverkas av 
verksamheten. Definitionen är den första och mest uttryckta av vad en intressent är 
i relation till ett företag (Morsing & Schultz 2006) och innebär att både företaget och 
motpartens påverkan, ensidigt, skapar en intressentrelation (Westermark 2013). 
Enligt GRI grundas involverandet av intressenter på ett intressesynsätt som förser 
intressenterna ett egenvärde. Medverkan från intressenterna för att uppnå hållbar 
utveckling är både omfattande och kontinuerligt. GRI:s ramverk menar att om 
intressenternas medverkan uteblir, så tappar hållbarhetsredovisningen trovärdighet. 
Om inte företaget involverar intressenterna i företagets hållbara utveckling så är 
upprättandet av en hållbarhetsredovisning ohållbar (Westermark 2012). 

GRI menar att en hållbarhetsredovisning ska vara enkel och strukturerad så att en 
läsare snabbt kan få en överblick och se om en viss företeelse finns redovisad. GRI 
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kräver öppenhet i form av rapportering av viktiga händelser, framsteg och 
misslyckanden samt även företagets syn på resultat i jämförelse med målen under 
redovisningsperioden. Det finns förutsättningar enligt GRI att målen preciseras och 
att uppföljning mot målen sker. Med andra ord är det kommunikation mellan 
intressenter och företagen som står för drivkraften till hållbar utveckling framåt 
(Westermark 2012). 

GRI utmanar företag med sina riktlinjer att tillhandahålla transparenta, kompletta 
och balanserade rapporter. GRI består av en uppsättning redovisningsprinciper som 
grundläggande är till för att skapa insyn i hållbarhetsredovisningarna och bör 
tillämpas av organisationer som framställer en hållbarhetsredovisning för att ge 
intressenterna väsentlig, transparent och jämförbar information (Global Reporting 
Initiative 2015). För att utmana företag att presentera transparent information har 
GRI en princip om balans i sina riktlinjer. Principen om balans innebär att företag 
ska redovisa för positiva som såväl negativa resultat och information i sina 
hållbarhetsredovisningar (ibid.). Den övergripande presentationen av redovisningens 
innehåll ska ge en neutral bild av organisationens resultat och undvika urval, 
utelämnande eller presentationsformat som riskerar att felaktigt påverka en läsares 
beslut eller slutsatser (ibid.). 

GRI har ingen specifik definition av vad negativa bidrag eller påverkan är. I den här 
studien definieras negativa avslöjanden, i enlighet med Hahn och Lülfs (2014) som 
ett företags redogörelse eller hänvisning till faktiska och/ eller potentiella bidrag 
som hade eller har en potentiell negativ inverkan på förverkligandet av hållbarheten 
(ibid.).  

2.2.1.  Ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet beaktar företagets påverkan på de 
ekonomiska förhållanden som finns hos intressenterna och på det ekonomiska 
systemet lokalt, nationellt och globalt. Dimensionen avser företagets kapitalflöde 
mellan de olika intressenterna vad gäller direkt, men även indirekt påverkan på 
samhället. Marknadsnärvaro, ekonomiska prestationer och risker är exempel på 
aspekter som tillhör den ekonomiska dimensionen. Eftersom företagets finansiella 
resultat publiceras i årsredovisningen redovisas organisationens bidragande till 
hållbarhet i ett större ekonomiskt perspektiv i hållbarhetsredovisningen (Global 
Reporting Initiative 2015). 
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Negativa avslöjanden har därför identifierats som ökningar inom företagets risker, 
minskningar inom olika ekonomiska prestationer och även reduceringar i 
marknadsandelar. 

2.2.2.  Miljömäss iga dimensionen 

Den miljömässiga dimensionen av hållbarhet berör företagets påverkan på land, luft, 
vatten och ekosystem. Dimensionen beaktar omvandlingen från inflöde, så som 
energi och vatten, till utflöde, det vill säga avlopp, avfall och utsläpp. Kategorin 
täcker biologisk mångfald, transport, produkt- och servicerelaterade inflytanden, 
såväl som miljösamtycke och förbrukning (Global Reporting Initiative 2015).  

All typ av utsläpp är en negativ påverkan på miljön. Negativa avslöjanden inom den 
miljömässiga dimensionen innebär ökningar i GRI:s resultatindikatorer på till 
exempel avfall, utsläpp och elförbrukning.  

2.2.3.  Socia la dimensionen 

Den sociala dimensionen av hållbarhet berör inflytandet som en organisation har på 
det sociala systemet som företaget verkar i. Den beaktar faktorer som bland annat 
kan påverka humanitära kriser och händelser. Dimensionen omfattar 
arbetsförhållanden och anständigt arbete, mänskliga rättigheter, samhälle och 
produktansvar (Global Reporting Initiative 2015). Enligt Källström (2014) innebär 
social hållbarhet säkerhet, hälsa och trivsel.  

Negativa avslöjanden som är relaterade till den socialmässiga dimensionen är 
exempelvis arbetsrelaterade olyckor, mutor, bedrägeri, diskriminering, och 
jämställdhet (Global Reporting Initiative 2015). Inom bankverksamheten 
förekommer ytterligare negativa aspekter så som korruption, finansiell terrorism och 
penningtvätt (Global Reporting Initiative 2013).  

2.3. Legitimitetsteorin 

Legitimitet kan definieras på olika sätt. Två definitioner har använts i följande 
teoridel för att skapa förståelse för begreppet. ”Legitimitet kan karaktäriseras som en 
generaliserad uppfattning eller ett antagande att de åtgärder som en enhet gör är 
önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, 
värderingar, övertygelser och definitioner” (Suchman 1995 s. 574). Enligt Lindblom 
(1993) är legitimitet ”en betingelse eller status som existerar när en enhets 
värdesystem är överensstämmande med det större sociala värdesystemet som 
enheten är en del av. När en verklig eller potentiell skillnad existerar mellan de två 
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värdesystemen, finns det ett hot mot enhetens legitimitet” (Lindblom 1994 s. 2 
refererad i Deegan 2002). 

Generellt kan legitimitetsteorin ses som att inte företag har någon självklar rättighet 
att existera och att det är samhället som erkänner varje organisation sin legitimitet. 
Enligt legitimitetsteorin vill organisationer försäkra sig om att de verkar inom det 
värdesystem som samhället satt upp och de vill därmed att deras verksamhet ska ses 
som legitim från utomstående parter. Legitimitet är en social konstruktion som är 
baserad på kulturella normer för hur organisationer bör agera (Deegan & Unerman 
2011). Deegan (2002) menar att företags värderingar måste stämma överens med 
samhällets värderingar för att legitimitet ska existera. Vidare visualiserar Deegan 
(2002) förhållandet mellan företag och dess intressenter som ett socialt kontrakt. 
Det är samhället som avgör om företag når upp till de krav de ställer på dem. Ett 
företags existens vilar således på att företaget handlar på det sätt som lever upp till 
intressenternas förväntningar. Misslyckas företaget med detta bryts det sociala 
kontraktet och företagets fortsatta överlevnad kan äventyras (ibid.). Samhällets krav 
och förväntningar är inte konstanta utan kan förändras över tid. Det är därför viktigt 
för företaget att vara medvetet om hur legitimitet kan öka, minska eller försvinna 
helt (O’Donovan 2002). När väl en olikhet, eller en potentiell olikhet föreligger 
mellan ovan nämnda värdesystem uppstår ett hot angående organisationens 
legitimitet. Enligt Watrick & Mahon (1994) kan denna asymmetri mellan ett 
företags- och samhällets värderingar och normer uppkomma genom att:  

• ett företags prestation förändras medan samhällets förväntningar på 
företagets prestationer kvarstår,  

• samhällets förväntningar på ett företagets prestationer förändras medan 
företagets prestationer kvarstår och  

• både företagets prestationer och samhällets förväntningar förändras men de 
förändras i olika riktningar eller förändras i samma riktning men med en viss 
tidsdifferens 

Detta innebär att företag behöver kunna anpassa sig och reagera på de förändringar 
som kan uppstå samt att kunna upprätthålla en god kommunikation med samhället 
så att förändringarna uppmärksammas. Detta krävs för att samhället ska kunna få en 
bild av företaget (Deegan & Unerman 2011). Genom att vara medveten om dessa 
förändringar och att försöka förutspå samhällets beteende kan företaget undvika 
risken att förlora sin legitimitet (Schuman 1995). 
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Mobus (2005) menar att legitimitet kan ses ur två olika perspektiv, det 
institutionella- och strategiska perspektivet. Det institutionella perspektivet redogör 
för samhällets förväntningar på företaget och de lagar och normer som företaget 
behöver leva upp till för att uppnå legitimitet. Det strategiska perspektivet syftar 
istället till hur ett företag kan skapa legitimitet genom att manipulera information ut 
mot dess intressenter. Vidare delar Mobus (2005) upp legitimitet i ett pragmatiskt 
och ett moraliskt synsätt. Det pragmatiska synsättet syftar till att legitimitet är 
kopplat till den omvärld där företaget verkar och har en direkt påverkan på 
företaget. Detta gör att företaget kan utnyttja den direkta påverkan genom att agera 
förmånligt mot omvärlden och på så vis skapa legitimitet. Det moraliska synsättet 
syftar istället till att företaget självmant väljer att agera rätt eller följa de 
förväntningar som finns på företaget utan att specifikt gynna någon speciell 
intressent, person eller grupp i företagets omgivning (ibid.). 

Ett sätt för företag att förmedla ut denna information till samhället kan ske genom 
hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisningen blir en redovisning över 
verksamhetens påverkan som förmedlas till ett företags intressenter som därefter 
kan göra en bedömning kring huruvida de anser att företaget lever upp till de 
förväntningar som finns (Deegan & Unerman 2011). 

2.4.   Signalteorin 

Signalteorin presenteras för att ge en förståelse för strategiska val ett företag kan 
göra i sin kommunikation av hållbarhetsredovisning på grund av den 
informationsasymmetri som föreligger mellan företaget och dess intressenter. 
Signalteorin introducerades av Spence år 1973 som då studerade inverkan av 
asymmetrisk information på olika marknader. Nyckelmekanismen i teorin är den så 
kallade separerande jämnvikten (Reuer et al. 2012). Den separerande jämnvikten 
innebär att det uppstår asymmetrisk information mellan två parter när den ena 
parten har större tillgång till informationen än den andra. Teorin bygger på tre 
huvudbegrepp som beskriver hur kommunikationen strategiskt förmedlas mellan 
parterna: sändare, signal och mottagare. Avsändaren har information och väljer hur 
den ska kommuniceras eller signaleras ut medan mottagaren väljer hur signalen ska 
tolkas (Bergh et al. 2014). Informationsasymmetri kan till exempel uppstå mellan ett 
företag och dess intressenter på grund av att företaget har information som 
investerare kan ta del av men det är företaget som styr vad för information och hur 
informationen delas ut (Connelly et al. 2011). En hållbarhetsredovisning är enligt 
Hahn & Kühnen (2013) ett exempel på där information är asymmetrisk och 
företaget innehar all information om det hållbarhetsarbete som utförs samtidigt som 
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företaget avgör vad intressenterna ska få veta. På samma sätt har företaget också 
möjlighet att motverka informationsasymmetrin genom sättet att kommunicera sitt 
hållbarhetsarbete i sina rapporter. I hållbarhetsredovisningar, som är ett offentligt 
dokument där företag själv väljer den information som delas ut, finns risken att 
enbart de positiva händelserna eller resultaten från företag redovisas och de negativa 
utesluts. Detta leder till en obalans och sämre information för läsarna och gör det 
svårare för läsaren av hållbarhetsredovisningen att tolka informationen (Hahn & 
Lülfs 2014). 

2.5. Kommunikationsstrategier 

För att vidare ge en inblick i på vilket sätt ett företag kommunicerar med sina 
intressenter med hjälp av en hållbarhetsredovisning redogörs nedan för tre olika 
kommunikationsstrategier som företag kan använda sig av vid kommunikation av 
sitt hållbarhetsarbete. 

Morsing & Schultz (2006) har identifierat tre strategier för hur företag 
kommunicerar sitt hållbarhetsarbete med sina intressenter: the stakeholder information 
strategy, the stakeholder response strategy och the stakeholder involvment strategy.  Strategierna 
bygger på hur företag involverar sina intressenter i sitt hållbarhetsarbete eller inte. 
The stakeholder information strategy bygger på en envägskommunikation från företaget 
till dess intressenter. Strategin har till syfte att sprida information om företaget som 
är objektiv snarare än med en övertygande avsikt (idib). Detta gör att intressenterna 
både kan influeras positivt och negativt av informationen som sprids. Positivt 
genom att stödja företaget och visa lojalitet och negativt genom att demonstrera 
eller helt bojkotta företaget (Smith 2003). Företaget måste därför ge intressenterna 
positiv information om dess goda intentioner, beslut och agerande för att säkerställa 
ett positivt stöd från intressenterna. Ett exempel på sådan information kan vara 
information som framställs i ett företags rapporter som till exempel en 
hållbarhetsredovisning. Stakeholder response strategy bygger, till skillnad från stakeholder 
information strategy, på en tvåvägskommunikation. Här kommer informationen både 
till och från företaget samt till och från dess intressenter. Det föreligger dock en 
asymmetri i informationsflödet till fördel för företaget. Morsing och Schultz (2006) 
menar att det i realiteten ändå är en envägskommunikation från företaget ut till dess 
intressenter då företaget troligtvis får de svar som de själva påverkat fram. Istället 
förespråkar Morsing och Schultz (2006)  stakeholder involvement strategy som innebär att 
företaget för en dialog med dess intressenter. På detta sätt försöker båda parter att 
påverka varandra till förändring och ger även företaget möjlighet att influeras av 
intressenterna och inte endast tvärtom (ibid.). Dessa strategier kan vara bra att 
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känna till vid senare analys då det tyder på att intressenterna inte är involverade i 
processen så väl som de borde vara enligt GRI:s riktlinjer. Då en 
hållbarhetsredovisning sker via en envägskommunikation från företaget till dess 
intressenter kan det styrka beteendet av att företag utelämnar eller strategiskt 
kommunicerar ut negativ information eller resultat i sina hållarhetsredovisningar. 

2.6. Legitimera negativa avslöjanden 

När företag undviker att rapportera negativa aspekter kan de möta ökad skepsis 
avseende tillförlitligheten i deras hållbarhetsarbete. Genom att aktivt göra negativa 
avslöjanden kan företagen förmedla positiva signaler till intressenterna, det vill säga 
att företagen anses vara medvetna om de risker som finns och aktivt arbeta för att 
hantera dessa risker. Medvetenheten om och arbetet mot de risker som finns kan 
bidra till att undvika framtida problem. Att frivilligt lämna ut och avslöja negativa 
händelser kan öka förtroendet för företagets policy. De företag som inte gör 
negativa avslöjanden kan istället riskera spekulationer om att 
hållbarhetsredovisningen tenderar att vara övervägande positiv och förskönande av 
verksamheten och därmed inte är en tillförlitlig informationskälla (Hahn & Lülfs 
2014). När företag väl väljer att göra negativa avslöjanden kan det tänkas att detta 
görs på grund av denna anledning och att informationen strategiskt kommuniceras 
på vissa sätt för att behålla eller öka förtroendet. Det innebär att företag väljer vad 
och hur de negativa avslöjanden de gör ska presenteras för att behålla eller skapa 
legitimitet.  Hahn & Lülfs (2014) har identifierat sex stycken strategier som företag 
använder för att legitimera de avslöjanden de rapporterar i sina 
hållbarhetsredovisningar vid negativa avslöjanden i den miljömässiga- och sociala 
dimensionen. I undersökningen studerades 40 stycken hållbarhetsredovisningar 
utfärdade av företag som är listade i US Dow Jones Industrial Average Index och 
German DAX Index som följt GRI:s riktlinjer (ibid.). De strategier som Hahn och 
Lülfs identifierade i sin studie är: marginalisering, abstraktion, tillkännagivande fakta, 
rationalisering, auktorisation och åtgärder. Här nedan ges en närmare förklaring till 
de sex strategierna. 

Marginalisering 

Genom att använda marginaliseringsstrategi försöker företagen legitimera sina 
negativa avslöjanden genom att tolka de negativa aspekter som irrelevanta, oviktiga 
eller obetydliga. Istället för att förklara händelsen som uppkommit har företaget 
redan utvärderat händelsen till obetydlig. Företaget lyfter fram händelsen som något 
de själva inte behöver bära ansvar för då händelsens uppkomst i sig framställs som 
irrelevant eller obetydlig (Hahn & Lülfs 2014). 
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Abstraktion 

Genom att företag generaliserar negativa avslöjanden till att vara typisk för hela 
branschen distanserar sig företaget från händelsen. Det gör att företaget ensamt inte 
behöver anses ansvarig över de negativa avslöjanden utan det ses som ett problem 
eller utmaning för hela branschen i stort (Hahn & Lülfs 2014). 

Tillkännagivande fakta  

Hahn & Lülfs (2014) menar att det är vanligt att företag nämner eller kvantifierar 
negativa avslöjanden utan att redogöra eller förklara för dem. Företag nämner 
existensen av en negativ aspekt men utan någon ytterligare utvärdering. De lämnar 
således det negativa avslöjandet öppet för hållbarhetsredovisningens läsare att fritt 
tolka informationen (ibid). 

Rationalisering 

Strategin om rationalisering förekommer i två olika former- instrumentell och 
teoretisk. Den instrumentella rationaliseringen legitimerar negativa avslöjandet 
genom att förklara vilka förmåner, funktioner eller orsaker som hänger ihop med 
den negativa händelsen. Genom att använda den instrumentella 
rationaliseringsstrategin förklarar företaget utförligt med en saklig orsak till varför 
den negativa händelsen uppkommit. Genom att använda den teoretiska 
rationaliseringsstrategin framhäver istället företaget den negativa händelsen som 
naturligt förekommande eller normalt (Hahn & Lülfs 2014). 

Auktorisation 

Att använda strategin om auktorisation för att skapa legitimitet innebär att ett 
företag refererar just till auktoritet som till exempel företagets verkställande direktör 
eller olika regelverk. Hahn & Lülfs (2014) menar även att företagen kan använda 
benchmarking i denna strategi. Benchmarking innebär att företaget då jämför sina 
resultat med konkurrenter och framhäver då att de har bättre resultat än till exempel 
andra i samma bransch (ibid.). 

Korrigerande åtgärder 

Strategin om åtgärder innebär att ett företag redogör för idéer, avsikter eller mått 
som har implementerats. Implementeringen har då skett för att företaget ska kunna 
tackla eventuella negativa händelser, men även för att kunna förebygga så att 
negativa händelser inte uppstår. De korrigerade åtgärderna är indelade i två olika 
typer. Den första typen innebär att ett företags idéer, avsikter eller mått som 
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implementerats är oprecisa eller översiktligt beskrivna. I den andra typen av 
korrigerade åtgärder innebär det att ett företags idéer, avsikter eller mått som 
implementerats är konkreta och mer ingående (Hahn & Lülfs 2014). 

2.7. Kommunikation om framtiden 

Vidare forskning har gjorts om avslöjanden i hållbarhetsredovisningar. För att ge 
förståelse för andra synvinklar på strategiska avslöjanden presenteras här Bondis 
(2015) diskursstudie på företags hållbarhetsredovisningar. I studien studerades 
hållbarhetsredovisningar skrivna på engelska där språket i rapporterna studerades. 
Studien är fokuserad på företagens sätt att kommunicera om framtiden, vilka ord de 
använder och hur dessa är kopplade till verksamheten eller företagets 
hållbarhetsarbete. Studien visar att de studerade företagen utlovar resultat och 
engagemang i framtiden för att behålla eller uppnå legitimitet mot samhället och 
dess intressenter. Exempel på ett sådant utlåtande kan vara ett mål som ska vara 
uppnått en viss tid eller år. På detta sätt kan företag behålla eller skapa legitimitet 
genom att uppvisa sin medvetenhet om vissa problem och åtgärder som kan behöva 
vidtas (Bondi 2015). Bondi (2015) menar vidare att det finns en kontrast mellan att 
företaget uppnår en trovärdighet i sitt utlovade engagemang men samtidigt skapar 
nya förväntningar på företaget som måste uppnås för att inte förlora sin legitimitet. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens forskningsansats, metodval, urval och genomförande. 

3.1. Forskningsmetod 

Vid val av metod är det viktigt att utgå ifrån vilket slag av information som 
forskaren är intresserad av och vilken typ av problemställning som önskas belysas. 
En kvalitativ metod är mest lämplig när det finns intresse för att skapa mer klarhet 
inom ett oklart ämne och därmed få fram en mer nyanserad beskrivning av det som 
undersöks.  
För att få en djupare förståelse för hur bankerna presenterar sina negativa 
avslöjanden har en kvalitativ dokumentstudie genomförts baserat på bankernas 
hållbarhetsredovisningar. Kvalitativa metoder så som dokumentstudier samlar in 
data i ord (Jacobsen 2002). Då hållbarhetsredovisningarna är framställda av 
bankerna själva är den data som har samlats in så kallad sekundär data. Sekundär 
data är material som andra har samlat in och det innebär att informationen inte har 
kunnat formas till studien (ibid.). Detta är dock inte ett problem då det är just hur 
bankerna har kommunicerat sina resultat som är syftet med studien. Enligt Jacobsen 
(2002) finns det tre situationer då undersökning av dokument är mest lämplig. En av 
de presenterade situationerna är ”när vi vill få veta vad andra människor faktiskt har 
sagt och gjort” (ibid. s.186). Eftersom studien går ut på att undersöka hur bankerna 
väljer att kommunicera ut sina negativa avslöjanden ansågs en dokumentstudie vara 
mest lämplig då underlaget baseras på vad bankerna har kommunicerat och hur de 
har uttryckt sig.  

3.2. Forskningsansats 

Under studiens gång har en abduktiv forskningsansats används. Det innebär att 
studiens genomförande har pendlat mellan teori och empiri (Jacobsen 2002). Detta 
kan ha gjort att det material som samlats in har påverkats av tidigare forskning om 
legitimitetsstrategier. Vetskapen om vissa strategier kan då ha färgat studiens 
resultat. En enbart induktiv ansats hade kunnat bidra till fler eller helt andra 
strategier än de som identifierats i denna studie. En induktiv ansats hade inneburit 
att dokumentanalysen hade genomförts helt oberoende av vetskapen om tidigare 
forskning inom ämnet.  

3.3. Urval 

De åtta bankerna som har ingått i dokumentanalysen är: Avanza Bank, 
Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Skandia Banken, SBAB Bank, SEB och 
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Swedbank. De svenska bankerna har studerats då banksektorn ansågs vara ett 
relativt ostuderat område jämfört med andra branscher när det kommer till 
hållbarhet och hållbar utveckling. Bankernas samhällsansvar och påverkan på 
Sveriges välfärd gör att de har en central roll i den hållbara utvecklingen. På grund 
av det ökade misstroendet mot svenska banker från samhället och dess intressenter 
är det intressant att studera hur bankerna hanterar sin utsatta position. Därför 
ansågs en granskning av bankernas hållbarhetsredovisningar lämplig då det är i 
hållbarhetsredovisningarna som kommunikationen av bankernas hållbarhetsarbete 
sker. 

Urvalet av banker har utgått från medlemsbankerna i Svenska Bankföreningen (se 
Bilaga 1). Bankerna har valts ut utifrån vilka av de 27 medlemsbanker som 
hållbarhetsredovisar och upprättar hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s riktlinjer. 
Denna avgränsning har gjorts då GRI:s ramverk är de mest använda riktlinjerna vid 
upprättande av hållbarhetsredovisningar globalt. Utifrån de här ramarna valdes nio 
banker ut. Resultatet från en av bankerna har dock uteslutits från studien då det 
under studiens gång framkom att deras hållbarhetsredovisning presenterar deras 
huvudsakliga verksamhet och inte deras bankverksamhet. Studien avgränsades för 
att inte resultatet skulle bli missvisande. Bortfallet gjorde att studiens empiriska 
material grundar sig i åtta bankers hållbarhetsredovisningar. 

De hållbarhetsredovisningar som har används i studien är de senast upprättade av 
varje bank vilket gör att hållbarhetsredovisningarna är både från 2015 och 2014. En 
av de åtta bankerna är en statlig bank som idag har lagkrav på att upprätta 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, medan resterande banker frivilligt 
upprättar sina rapporter. Då bankerna följer samma riktlinjer ansågs det påverka 
undersökningen positivt, snarare än negativt, då det tillförde fler banker till 
undersökningen.  

3.4. Studiens genomförande 

De hållbarhetsredovisningar som har undersökts är utformade av bankerna med 
hjälp av GRI:s ramverk och har hämtats från varje banks hemsida i PDF-format. 
För att starta igång dokumentstudien påbörjades det en identifiering av negativa 
avslöjanden i bankernas hållbarhetsredovisningar. Undersökningen har gjorts 
separat för varje banks hållbarhetsredovisning. De åtta hållbarhetsredovisningarna 
delades upp mellan uppsatsstudenterna för att undvika personliga åsikter eller 
värderingar vid inhämtningen av data. Till en start genomfördes sökningar på ord 
som förknippas med negativa aspekter och incidenter. Dessa ord har diskuterats 
fram gemensamt mellan uppsatsstudenterna. Ord som valts ut är bland annat 
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“negativ”, “minskning”, “risk”, “kris”, “incident” etc. För att få en bredare bas av 
sökord har även GRI:s resultatindikatorer används för att identifiera ytterligare 
aspekter på negativa avslöjanden som exempelvis “barnarbete”, “korruption”, 
“avfall”, “utsläpp”, “brottslighet”, “terrorism”, “mutor”, “sanktion” etc. Samtliga 
ord återfinns i Bilaga 2. Synonymer och böjningar av dessa ord har används för att 
inte missa viktiga delar. Det har även tillkommit ord under studiens gång och 
hållbarhetsredovisningarna har då sökts igenom på nytt. Två av bankernas 
hållbarhetsredovisningar är skrivna på engelska. Detta har gjort att orden har 
översatts till engelska vid undersökningen av dessa banker. Trots att sökningarna har 
gjorts på två olika språk anses inte detta ha haft någon påverkan på resultatet. Ett 
par av de studerade bankernas hållbarhetsredovisningar var integrerade med 
årsredovisningen. Det gjorde att det var svårt att ibland urskilja de avslöjanden som 
hör till hållbarhetsredovisningen.  För att ge en större förståelse för hur 
dokumentanalysens tillvägagångssätt såg ut, presenteras nedan exempel på vilka 
avslöjanden som har identifierats som negativa.   

När sökningar genomfördes på ordet utsläpp i en av bankernas 
hållbarhetsredovisning identifierades exempelvis meningen: “ökningen i 
koldioxidutsläpp från resor förklaras bland annat av outsourcing av IT- tjänster till 
bolag utomlands mot tidigare svenska bolag, vilket inneburit att fler längre resor 
genomförs i affärsverksamheten” (Länsförsäkringar Bank 2015 s. 14). Den här 
meningen har tolkats som negativ på grund av att det skett en ökning i 
koldioxidutsläpp. En mening som identifierats vid sökning på ordet öka i en av 
bankernas hållbarhetsredovisningar var “Sjukfrånvaro i procent har ökat från 2,8 till 
3,2” (Länsförsäkringar Bank hållbarhetsredovisning 2015 s. 17). Den här meningen 
har tolkats som ett negativt avslöjande med tanke på att det är sjukfrånvaro som har 
ökat från tidigare år. Vissa negativa avslöjanden var inte lika lätta att tolka. Ett 
exempel på ett sådant avslöjande kan vara: “Vår största miljöpåverkan genereras 
indirekt via vår finansiering, våra investeringar, betalningar och inköp. Trots att vår 
direkta miljöpåverkan är relativt begränsad, så är det vårt ansvar att efter bästa 
förmåga minimera och redovisa vårt ekologiska fotavtryck” (Swedbank 
hållbarhetsredovisning 2015 s. 185). Citat likt detta har tolkats som ett negativt 
avslöjande då en miljöpåverkan har avslöjats. Denna typ av negativt avslöjande har 
även identifierats när bankerna redovisar för olika typer av risker. Ett exempel på ett 
sådant avslöjande är: ”Operativa risker förekommer i all verksamhet. Det är varken 
möjligt eller kostnadseffektivt att försöka eliminera samtliga operativa risker” (Avanza 
Bank 2015 s. 37).  
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De negativa avslöjanden som sedan hittats har sammanställts under de tre 
dimensionerna ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Efter insamlingen av de 
negativa avslöjanden som identifierats hos de åtta studerade bankerna 
sammanställde vi dessa negativa avslöjanden tillsammans. De negativa avslöjanden 
som har identifierades kategoriserades i teman utifrån hur bankerna har valt att 
framställa och presentera dem. Detta gjorde att strategier kunde utläsas för hur 
bankernas negativa avslöjanden kommuniceras för att behålla eller skapa legitimitet. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras det resultat som sammanfattats efter datainsamlingen och de sex 
strategier som identifierats som de strategier de svenska studerade bankerna använder sig av vid 
kommunikation av negativa avslöjanden i sina hållbarhetsredovisningar. 

4.1. Negativa avslöjanden 

De åtta studerade bankerna har redovisat övervägande positiv information i sina 
rapporter. I de åtta hållbarhetsredovisningarna som studerats har 99 negativa 
avslöjanden identifierats. 

4.2. Identifierade strategier  

Genom att studera de åtta bankernas hållbarhetsredovisningar kunde sex strategier 
identifieras som bankerna har använt sig av vid kommunikationen av negativa 
avslöjanden. De strategier som identifierats har namngetts till: förminskning, 
generalisering, avslöjanden, bortförklaringar, åtgärder och löften. Strategierna 
förklaras och exemplifieras i den ekonomiska-, miljömässiga-, och sociala 
dimensionen.  

4.2.1.  Förminskning 

En strategi som identifierats är att bankerna väljer att presentera den negativa 
aspekten som irrelevant, oviktig eller att den negligeras. Strategin innebär att 
bankerna förminskar ett problem genom att använda ord som lindrig, liten eller 
begränsad. I stället för att enkelt redovisa för resultaten har banken själv utvärderat 
och minimerat problemet. Inga negativa avslöjanden inom den ekonomiska- eller 
sociala dimensionen har identifierats till strategin om att förminska problemet. I den 
miljömässiga dimensionen är det flera av bankerna som förminskar det negativa 
avslöjandet genom användning av ord som liten eller begränsad. ”Vi distribuerar 
tjänster och produkter främst via Internet och telefon. Det gör att vi inte behöver 
stora kontorsnät vilket bidrar till att vår direkta miljöpåverkan är förhållandevis liten” 
(SBAB Bank 2014 s. 15). ”Avanza är en renodlad internetbank. Utan bankkontor 
och med 100 procent förnyelsebar energi i våra datahallar har vi en begränsad 
miljöpåverkan [...] då miljöpåverkan är begränsad saknar vi i nuläget formell 
miljöstyrning” (Avanza Bank 2015 s. 31). 

4.2.2.  General i ser ing 

Fyra av de studerade bankerna har använt sig av ord och formuleringar som 
generaliserar den negativa aspekten till att vara typiskt för hela branschen. Bankerna 
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kommunicerar här negativa aspekter eller vissa risker som att det inte är något 
specifikt för den redovisande banken utan snarare ett problem för hela branschen, 
bankverksamheten eller samhället i stort. På så sätt distanserar sig banken från den 
negativa aspekten. Två av bankerna använder denna typ av generalisering vid 
presentation av negativ information i den ekonomiska dimensionen. En av bankerna 
avslöjar att bankverksamheten kan löpa risk för negativa konsekvenser på grund av de 
globala finanskriserna. ”Globala finanskriser har visat att bankverksamhet kan – om 
den inte bedrivs ansvarsfullt – leda till negativa konsekvenser för intressenter och 
samhället i stort [...]” (Handelsbanken 2015 s. 197). Två andra banker riktar även 
sina uttalanden mot banksektorn när de berättar om ökade nya finansiella risker och 
brist i långsiktigt agerande. ”Inom banksektorn ser vi också förändringar och trender 
som är starkt kopplade till hållbarhet. En sådan trend är ökad skuldsättning bland 
svenska hushåll. Det har lett till ökade regulatoriska krav bland annat i form av 
striktare regler kring bankers kapitaltäckning för bolån samt kommande krav på 
amortering” (SBAB Bank 2014 s. 3). “Vi verkar inom en förtroendebransch. Inte 
bara när det gäller förtroendet för vår förmåga att skapa långsiktig ekonomisk 
avkastning, utan också för hur vi agerar [...] den generella åsikten är att finansbranschen 
sätter kortsiktiga vinster framför långsiktiga och upplevelsen är att finansbranschen i 
första hand berikar sina aktieägare” (Skandia Banken 2014 s. 2). 

Generaliseringen förekommer även i den miljömässiga dimensionen. Här används 
generalisering i form av utmaningar eller negativa aspekter för hela mänskligheten. 
Detta kan vara till exempel klimatförändringar eller miljöpåverkan. Nordea riktar 
utmaningen med klimatpåverkan mot mänskligheten som stort och på så sätt 
minskar Nordea fokus från dem själva som bidragande företag. ”Climate change is 
one of the biggest challenges facing humanity today [...]” (Nordea Bank 2015 s. 21). 
”Climate change is one of the biggest challenges facing mankind [...]” (Nordea Bank 
2015 s. 42). 

På liknande sätt generaliseras även negativa aspekter i den sociala dimensionen. 
Även här ställs banksektorn generellt som ansvarig. ”The banking industry is facing 
unprecedented challenges, not least in terms of meeting customers’ rapidly evolving 
demands for new ways of banking, accessing information and protecting 
themselves,.. in addition, banks are increasingly expected to take an active role in 
society and to act positively in areas such as anti-money laundering and identity 
fraud [...]” (Nordea Bank 2015 s. 6) Avslöjanden som görs i den sociala dimensionen 
generaliserar problemet till att vara ett samhällsproblem. Problemet minimeras på så 
sätt och företaget distanserar sig från det negativa avslöjandet. ”Identitetsstölder och 
bedrägerier är ett aktuellt samhällsproblem som påverkar vårt ansvar som kreditgivare 
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och bank” (SBAB Bank 2014 s. 10). “Intressekonflikter förekommer dagligen i 
samhället och den finansiella sektorn är inget undantag” (Handelsbanken 2015 s. 
221). Vidare så framställs vissa problem som ännu mer omfattande och generaliseras 
som ett världsproblem: ”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 Bank 2015 s. 12). 

4.2.3.  Avslö janden 

Avslöjanden används i alla tre dimensionerna men förekommer mest i den sociala 
dimensionen. Det finns två olika sätt som bankerna gör negativa avslöjanden på 
utan att redogöra för någon ytterligare information kring avslöjandet. Det ena är 
avslöjande om fakta som oftast presenteras som ett resultat i siffror men utan någon 
förklaring. ”During the year we had a total of 16 substantiated complaints regarding 
breaches of customer privacy and losses of customer data” (Nordea Bank 2015 s. 
20). Det kan också vara en direkt indikation på att negativa resultat ökat. 
“Sjukfrånvaro i procent har ökat från 2,8 (2014) till 3,2 (2015)” (Länsförsäkringar 
Bank 2015 s. 17). ”SEB:s ID stölder har ökat med 37 procent sedan 2013” (SEB 
2015 s. 16). Det andra sättet bankerna framställer dessa avslöjanden på är genom att 
indikera på att en risk eller att en negativ aspekt förekommer. “Ett av SEB:s mål 
inför 2015 var att förhöja kundupplevelsen och kundnöjdheten i alla segment. 
Utfallet blev dock en minskning i svenskt Kvalitetsindex, SKI, för privata kunder och 
även för finansiella institutioner” (SEB 2015 s. 10). Bankerna gör här ett avslöjande 
men varken kvantifierar eller redogör för den negativa aspekten ”I utvärderingen 
stressas Avanza för risken för en uttagsanstormning, orsakad av bristande tillit, och 
för kraftigt ökade investeringar i aktier och fonder” (Avanza Bank 2015 s. 36). 

4.2.4.  Bort förklar ingar 

En annan strategi som används av bankerna är att förklara ett negativt resultat eller 
händelse som en effekt av en annan positiv händelse. ”Under de senaste åren har vi 
sett en minskad andel nöjda medarbetare. Tendensen intensifierades under 2014 
vilket sannolikt kan förklaras med lednings- och strategiförändringar” (SBAB Bank 2014 s. 
12). Denna strategi förekommer i alla tre dimensioner men är mest förekommande i 
den miljömässiga dimensionen. ”Affärsresor är den största utmaningen när det 
kommer till påverkan på miljön [...] Från 2008 till år 2015 har resorna ökat med 25 
procent och en ökning i utsläpp har där av skett med 10 procent. Affärsresorna har 
ökat på grund av att organisationen växer” (SEB 2015 s. 24). 
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Strategin om bortförklaringar kan även förklaras som att en händelse eller vissa 
resultat är oundvikliga. ”Operativa risker förekommer i all verksamhet. Det är varken 
möjligt eller kostnadseffektivt att försöka eliminera samtliga operativa risker” (Avanza 
Bank 2015 s. 37). Företaget menar här att det inte spelar någon roll om de är 
medvetna eller försöker åtgärda problemet, det kommer att uppstå ändå. På så sätt 
förflyttar bankerna ansvaret bort från sig själva. ”While our priority is to continue to 
reduce our emissions, there comes a point at which further reductions are not feasible 
or are cost-prohibitive” (Nordea Bank 2015 s. 44). 

4.2.5.  Åtgärder 

Ett annat sätt för bankerna att försöka vända ett negativt resultat och undvika att 
förlora legitimitet är att informera om åtgärder. På detta sätt visar banken att de 
själva är medvetna om risken och vad de behöver göra för att åtgärda detta. Här 
förklarar då banken vad de faktiskt har gjort för åtgärd för att undvika problemet i 
framtiden. “Under året har nio klagomål som gäller kundintegritet eller identifierade 
läckor av kunddata, hanterats och samtliga fall har hanterats med berörda parter. I 
ett av fallen har det lett till att interna rutiner har förändrats” (Handelsbanken 2015 
s. 32). Detta är den mest förekommande strategin i alla tre dimensionerna. 
Åtgärderna kan presenteras i en översikt där ingen specifik hantering förklaras utan 
företaget förklarar att de till exempel ska vidta de åtgärder som krävs. ” [...] each 
business area is looking closely at the results and taking the appropriate actions in 
each country to address the main issues our customers highlighted” (Nordea Bank 
2015 s. 20). 

Det förekommer även avslöjanden när bankerna förklarar mer utförligt vilka 
åtgärder de vidtagit. Det kan vara nya rutiner, mått eller förklaringar som har 
implementerats. ”Vi har därför tagit kritiken mot oss på största allvar och 
genomfört en översyn av regelverket för anställdas intressekonflikter och hur det 
tillämpas, vilket berörda personer har anpassat sig till. Styrelsen har även genomfört 
en extern granskning av de ekonomiska omständigheterna, affärsrelationerna och 
transaktionerna för de berörda fastighetsaffärerna. [...] Dessutom har en intern 
granskning av bankens regelverk gjorts. Uppgifter gällande detta regelverk har även 
förmedlats till Finansinspektionen med anledning av myndighetens granskning kring 
bankens efterlevnad av interna och externa regler för intressekonflikter. I den 
interna genomlysningen har vissa brister kring regelverkets omfattning.” (Swedbank 
2015 s. 9).  
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4.2.6.  Löften 

Den sista strategin som har identifierats är att företaget lovar en åtgärd eller ett visst 
agerande i framtiden. Det är därmed inget som redan har åtgärdats eller 
implementerats utan företaget vill endast ge sken av att detta är något som de har i 
åtanke och att de är medvetna om problemet. “We need to get better at recognizing 
the positive and negative impact on the environment and society embedded in 
different business models, and at evaluating the related risks and opportunities.” 
(Nordea Bank 2015 s. 22). Fraser som används i löftesstrategin är till exempel “vi 
måste”, “vi kommer” eller “vi ska”.  ”Vi lyckades inte uppnå vår målsättning och vi 
kommer därför att öka våra ansträngningar för att få en bättre balans mellan kvinnliga 
och manliga ledare” (SBAB Bank 2014 s. 11).  “[...] we will further develop the 
quarterly travel reports that are distributed to managers in order for them to be 
better able to monitor travel in their units and set their own reduction targets” 
(Nordea Bank 2015 s. 43). 

4.3. Användning av strategierna i de tre dimensionerna 

De sex strategierna förekommer olika många gånger i den ekonomiska-, 
miljömässiga, och sociala dimensionen. I tabell 1 presenteras vilka av de 
identifierade strategierna som förekommer i de tre dimensionerna ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt. Här konstateras att samtliga sex strategier förekommer. 
Strategin förminskning förekommer dock endast i den miljömässiga dimensionen 
medan de övriga strategierna generalisering, avslöjanden, bortförklaringar, åtgärder 
och löften förekommer i samtliga tre dimensioner. 

 
Tabell 1. Förekomsten av de identifierade strategierna i den ekonomiska-, miljömässiga-, och 
sociala dimensionen. 

Strategi/Dimension Ekonomisk Miljömässig Sociala 

Förminskning  x  

Generalisering x x x 

Avslöjanden x x x 

Bortförklaringar x x x 

Åtgärder x x x 

Löften x x x 
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I Tabell 2 visas det att förekomsten av negativa avslöjanden i den sociala 
dimensionen är mest frekvent. Av de 99 negativa avslöjanden som identifierats är 
mer än hälften av dessa avslöjanden inom den sociala dimensionen.  Inom den 
sociala dimensionen är de två mest använda strategierna åtgärder och avslöjanden. 
 
Tabell 2. Antal gånger strategierna används i de tre dimensionerna. 

Strategi/Dimension Ekonomisk Miljömässig Sociala Summa 

Förminskning 0 6 0 6 

Generalisering 5 2 8 15 

Avslöjanden 3 4 17 24 

Bortförklaringar 4 4 2 10 

Åtgärder 4 8 22 34 

Löften 3 2 5 10 

Summa 19 26 54  

4.4. Användning av strategierna i de åtta studerade bankerna 

För att få en djupare inblick i eventuella kopplingar eller mönster har de sex 
strategierna satts i relation till de åtta studerade bankerna. Utfallet visar att ingen av 
bankerna använder sig av mindre än tre olika strategier. Det är dock endast en av 
bankerna som använder sig av alla sex strategierna.  

 
Tabell 3. Användandet av de identifierade strategierna i de åtta studerade bankernas 
hållbarhetsredovisningar. Se Bilaga 2 för förkortningslista. 

Strategi/Bank Avanza  HB LFB NB SBAB SEB SkB SweB 

Förminskning x    x   x 

Generalisering x x  x x x x x 

Avslöjanden x x x x x x x x 

Bortförklaringar x  x x x x   

Åtgärder x x x x x x x x 

Löften    x x x   
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Det går att utläsa att de banker som har redovisat flest negativa avslöjanden 
använder fem till sex av strategierna medan de som har redovisat för minst negativa 
avslöjanden endast har använt sig av tre olika strategier. Utöver att antalet 
avslöjanden har påverkat antalet olika strategier som bankerna har använt sig av kan 
inga andra mönster identifieras som visar att bankerna frekvent använder en viss 
strategi eller inte. Den strategi som är mest återkommande i de åtta bankerna är 
åtgärder och därefter avslöjanden. Förminskning är den strategi som används av minst 
antal banker och som används mest sällan vid redovisning av negativa avslöjanden 
bland de åtta bankerna totalt. 

 
Tabell 4. Antal gånger strategierna används i de olika bankernas hållbarhetsredovisningar. Se 
Bilaga 2 för förkortningslista. 

Strategi/Bank Avanza HB LFB NB SBAB SEB SkB SweB Summa 

Förminskning 1 0 0 0 1 0 0 4 6 

Generalisering 1 3 0 5 1 1 1 3 15 

Avslöjanden 1 4 3 4 3 4 1 4 24 

Bortförklaringar 4 0 1 2 2 1 0 0 10 

Åtgärder 4 6 4 5 5 2 2 6 34 

Löften 0 0 0 6 1 3 0 0 10 
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5. Analys 

I följande kapitel presenteras en analys av det empiriska materialet från kapitel fyra kopplat till 
den tidigare forskning som presenterades i kapitel två. 

5.1. En hållbarhetsredovisning som kommunikationsstrategi 

Det empiriska materialet visar att bankerna strategiskt väljer hur den redovisade 
information presenteras. Vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning ska hänsyn 
tas till bankernas intressenter. Informationen som presenteras ska vara riktad och 
väsentlig till dessa intressenter och på så sätt kan intressenterna ses som involverade 
i framtagandet av rapporten (Global Reporting Initiative 2015). Intressenterna är 
dock inte med i framtagandet av bankernas hållbarhetsredovisningar utan det är 
banken själv som väljer vad för information som ska presenteras och hur den ska 
framföras. En hållbarhetsredovisning är således information från banken till dess 
intressenter, det vill säga en envägskommunikation. Denna typ av 
envägskommunikation gör att läsaren av hållbarhetsredovisningen kan tolka 
informationen fritt. Den fria tolkningen leder till att läsaren kan agera både positivt 
och negativt mot banken (Morsing & Schultz 2006). Att läsare då tolkar 
informationen negativt kan innebära att banken inte når upp till de förväntningar 
som ställs på dem. Vidare kan då banken förlora sin legitimitet som förklaras av 
Watrick & Mahon (1994) när ett företags och samhällets förväntningar inte längre 
stämmer överens. Ett incitament skapas då hos banken att framställa även mindre 
bra resultat eller händelser som mer positiva än vad de egentligen är för att behålla 
sin position på marknaden eller försöka vinna tillbaka legitimitet. Detta styrker 
resultat av studien som visar på övervägande positiv information i bankernas 
hållbarhetsredovisningar samt att de negativa avslöjanden som görs vinklas till 
bankens fördel.  

Möjligheten för bankerna att styra informationen beror på den 
informationsasymmetri som föreligger mellan bankerna och dess intressenter som 
går i linje med den separerade jämnvikten (Reuer et al.2012). De strategiska val som 
bankerna då gör i sin kommunikation av negativa avslöjanden och sättet läsaren 
öppet kan tolka informationen på, kan liknas med den signalteori som Bergh et 
al.(2014) beskriver. För att läsaren ska ha möjlighet att ta till sig informationen i 
hållbarhetsredovisningen och kunna fatta affärsmässiga beslut krävs både öppenhet 
och ärlighet från bankerna (Global Reporting Initiative 2015). Studiens empiriska 
material visar på att bankerna inte har den öppenhet och transparens som de själva 
uppger sig ha. “Hållbarhet för Skandia handlar om att säkerställa långsiktig 
affärsnytta och samhällsnytta genom ansvarsfullt företagande. Transparens och 
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kundinflytande utgör centrala ledord där det ena dessutom är en förutsättning för 
det andra. För att kunderna ska kunna utöva sitt inflytande måste vi vara 
transparenta kring vår strategi, våra utmaningar och möjligheter” (Skandia Banken 
2015 s. 6).  

Efter undersökningen av de åtta studerade bankerna kan mönster utläsas i hur 
bankerna väljer att kommunicera sina negativa avslöjanden i sina 
hållbarhetsredovisningar. Det empiriska materialet visar att bankerna medvetet gör 
strategiska val i hur informationen ska kommuniceras. Bankernas strategiska val går i 
linje med Mobus (2005) institutionella perspektiv på legitimitet. Utifrån de negativa 
avslöjanden som bankerna har redovisat har sex olika strategier identifierats: 
förminskning, generalisering, avslöjanden, bortförklaringar, åtgärder och löften. 
Sättet denna information kommuniceras på tyder på att informationen, i enlighet 
med Mobus (2005), manipuleras av bankerna för att behålla eller skapa legitimitet.  

5.2. Strategier för att legitimera negativa avslöjanden 

Här presenteras den analys som gjorts kring hur de identifierade strategierna 
används av bankerna för att legitimera negativa avslöjanden i sina 
hållbarhetsredovisningar. De åtta bankerna använder sig av olika strategier för att 
vinkla och framställa verksamhetens negativa påverkan på ekonomi, miljö och 
samhälle till bankens fördel. Det går att dra kopplingar mellan de sex strategier som 
har identifierats i studiens empiriska material, med Hahn och Lulfs (2014) 
legitimitetsstrategier som presenterades i teoridelen.  Vissa av de identifierade 
strategierna går i linje med Hahn och Lülfs (2014) tidigare studie medan andra skiljer 
sig åt. Nedan kommer därför en analys presenteras utifrån Hahn och Lülfs (2014) 
legitimitetsstrategier för att redogöra för de skillnader och tillägg som studiens 
empiriska material har lett fram till.  Den här analysen har genomförts eftersom 
Hahn och Lülfs (2014) legitimitetsstrategier har visat på likheter med de strategier 
som identifierats hos de åtta studerade bankerna. En redogörelse för ytterligare 
bidrag inom forskningsområdet kommer därför läggas fram. Nedan presenteras den 
jämförelse som har analyserats mellan de sex identifierade strategierna och Hahn 
och Lülfs (2014) legitimitetsstrategier, där varje strategi av Hahn och Lülfs (2014) 
analyseras en efter en. 

Marginalisering 

Strategin förminskning som har identifierats som en av de sex strategier de svenska 
bankerna använder sig av för att legitimera sina negativa avslöjanden går i linje med 
Hahn och Lülfs (2014) legitimitetsstrategi marginalisering. På liknande sätt 
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negligerar banken sitt avslöjande som litet eller obetydligt. “Sanktionerna mot 
Ryssland har inte haft någon märkbar inverkan på banken och kreditkvaliteten” 
(Swedbank 2015 s. 39). För att då leva upp till samhällets förväntningar som krävs 
för att behålla sin legitimitet (Deegan 2002) förminskar banken problemet och på så 
sätt manipuleras läsaren i enlighet med Mobus (2005).  

Abstraktion 

Vid jämförelse med Hahn & Lulfs (2014) legitimitetsstrategi abstraktion kan endast 
likheter med den identifierade strategin generalisering hittas. Bankerna väljer att 
generalisera vissa negativa avslöjanden genom att framställa dem som typiska för 
hela industrin eller branschen. 

Tillkännagivande fakta 

Hahn och Lülfs (2014) strategi tillkännagivande fakta innebär att ett företag 
redovisar negativa avslöjanden i rena siffror, det vill säga, kvantitativa resultat. Om 
en jämförelse genomförs med strategin avslöjande i det empiriska materialet, 
innebär den strategin att negativa avslöjanden kan ske både med kvantitativa resultat 
men även genom att kort göra ett negativt avslöjande i ord utan att vidare redogöra 
för något resultat eller förklaring. “Internt i verksamheten är tjänsteresor och 
uppvärmning de största koldioxidutsläpps- källorna” (Länsförsäkringar Bank 2015 s. 
7). Båda sätten bankerna gör dessa avslöjanden sker dock helt utan vidare förklaring 
eller redogörelse för det negativa resultatet eller aspekten. På detta sätt lämnar de det 
negativa avslöjandet helt öppet för egna tolkningar hos läsaren av 
hållbarhetsredovisningen. Detta kan ses som ett öppet och tillförlitligt sätt att 
redogöra för de negativa avslöjanden som bankerna gör. Det är dock svårt för 
intressenten att ta till sig informationen på ett rättvisande sätt då inga jämförelsetal 
eller förklaringar till händelsen beskrivs (Hahn & Lülfs 2014).  

Rationalisering 

Den identifierade strategin bortförklaringar går att koppla till Hahn & Lulfs (2014) 
legitimitetsstrategi rationalisering. Det empiriska materialet visar att bankerna 
antingen nämner en positiv händelse som orsak till varför det negativa avslöjandet 
har uppkommit, “2015 hade Avanza i genomsnitt 323 (283) medarbetare, med 34 
(37) procent kvinnor och 66 (63) procent män. Majoriteten av Avanzas medarbetare 
kommer från traditionellt mer mansdominerade sektorer som Finans och IT“ 
(Avanza Bank 2015 s. 27). Eller så väljer dem att förklara det negativa avslöjandet 
som oundvikligt för att uppnå legitimitet. ”While our priority is to continue to 
reduce our emissions, there comes a point at which further reductions are not feasible 
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or are cost- prohibitive” (Nordea Bank 2015 s. 44). Båda grenar av strategin redogör 
även Hahn och Lülfs (2014) för och benämner dessa grenar som instrumentell och 
teoretisk. Den instrumentella grenen är den gren där bankerna förklarar den 
negativa händelsen som en effekt av en annan positiv händelse. Den teoretiska 
grenen innefattar de avslöjanden som framställs som oundvikliga.  

Auktorisation 

Enligt studiens empiriska material använder inte svenska banker någon strategi som 
går att koppla till Hahn och Lülfs (2014) legitimitetsstrategi auktorisation.   

Korrigerade åtgärder 

Åtgärder som är den mest använda strategin hos bankerna går i linje med Hahn och 
Lulfs (2014) legitimitetsstrategi korrigerade åtgärder. Åtgärder som bankerna 
presenterar i hållbarhetsredovisningarna omfattar vad bankerna gör idag för att 
förebygga och motverka kommande negativa avslöjanden i framtiden. “Avanza 
strävar efter att minimera de operativa riskerna genom att skapa så effektiva och 
automatiserade processer som möjligt, vilket också ger god kostnadseffektivitet. 
Större förluster och incidenter riskerar att påverka många kunder” (Avanza Bank 
2015 s. 37). Åtgärder likt föregående exempel är inte precis utan ger en översiktlig 
bild av handlingen i enlighet med Hahn och Lülfs (2014) första typ av korrigerade 
åtgärder. Den andra typen är mer tydlig och banken ger konkreta exempel på vad 
som åtgärdats. ”För att minimera risken för bedrägerier har vi under 2015 infört 
tvåfaktorsautentisering vid uttag. Sedan tidigare görs också bara uttag till samma 
persons konton i annan bank, vilket ytterligare minskar risken för bedrägerier” 
(Avanza Bank 2015 s. 35). Den här typen av åtgärd går i enlighet med Hahn och 
Lulfs (2014) typ två. Redogörelsen om att banken redan arbetar med vissa åtgärder 
förmedlar en transparent bild av verksamheten till intressenterna. Strategin åtgärder 
förekommer mest som översiktlig presentation medan mer konkret och specifika 
åtgärder förekommer mer sällan.  

5.3. Löften - tillägg till tidigare forskning 

Utifrån det empiriska materialet kan en ytterligare strategi utläsas. Den nya strategin 
har namngetts till löften. Löftesstrategin skiljer sig från Hahn och Lülfs (2014) 
legitimitetstrategi om korrigerade åtgärder och den identifierade strategin åtgärder. I 
strategin om löften utlovar banken en åtgärd eller ett mått som ska implementeras i 
framtiden. Det är ingenting som har implementerats idag och kan inte redogöras för 
utan är endast något banken uttalar sig för att göra framöver. I enlighet med Bondis 
(2015) resonemang kring ord som används i företagets hållbarhetsredovisningar och 
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hur orden är kopplade till företagets arbete, kan paralleller dras till den identifierade 
strategin om löften. Löften om framtiden redovisas för att skapa nya förväntningar 
på banken som måste uppnås för att behålla eller skapa legitimitet. Strategin om 
löften förekommer i alla de tre dimensionerna men endast tre av bankerna använder 
sig av den. Eftersom bankerna här redovisar att något ska komma att åtgärdas i 
framtiden, men som inte är åtgärdat idag, kan det vara svårt att ta ställning till om 
banken kommer genomföra någon förändring.  

Studiens empiriska material tyder på att det finns andra strategier än de som Hahn 
och Lülfs (2014) fick fram i sin forskning. Det går inte att generalisera denna tidigare 
forskning till alla branscher utan ytterligare forskning inom strategier vid negativa 
avslöjanden bör genomföras för djupare kunskaper inom området. De sex 
identifierade strategierna som de studerade svenska bankerna använder sig av, tyder 
på att det finns ytterligare tillvägagångssätt för företag att kommunicera sina 
negativa avslöjanden i syfte att behålla eller skapa legitimitet. 

5.4. De identifierade sex strategierna i tre dimensioner 

Nedan presenteras den analys som har genomförts för att se eventuella mönster i 
vilka strategier som används i den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen. Bankerna gör flest negativa avslöjanden inom den sociala 
dimensionen medan de gör allt färre avslöjanden i den ekonomiska- och 
miljömässiga dimensionen.  

Den ekonomiska dimensionen är den dimension med minst negativa avslöjanden 
gjorda av de åtta studerade bankerna. En förklaring till det kan vara att de 
ekonomiska resultaten redogörs i bankernas årsredovisningar och endast en mer 
översiktlig bild av det ekonomiska perspektivet ges i hållbarhetsredovisningen 
(Westermark 2013). Ekonomiska och finansiella frågor och lösningar utgör 
bankernas kärnverksamhet. Frågan om varför bankerna gör färre negativa 
avslöjanden i den ekonomiska dimensionen bör därför ändå lyftas. Kan det vara så 
att bankerna strategiskt väljer att göra fler avslöjanden i de andra dimensionerna för 
att vilseleda intressenterna. Bankerna kan då medvetet försöka minska risken för 
misstroende genom att medvetet förflytta fokus från kärnverksamheten.  

Strategin om förminskning förekommer inte inom den ekonomiska dimensionen. 
Ekonomiska avslöjanden baseras på verksamhetens resultat och är därmed konkreta. 
Det kan göra det svårt att förminska de ekonomiska aspekterna. De identifierade 
strategier som används inom den ekonomiska dimensionen är generalisering, 
avslöjanden, bortförklaringar, åtgärder och löften. Dessa strategier är jämt fördelade 
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i dimensionen, det vill säga, ingen strategi återkommer mer frekvent än någon annan 
strategi.   

Då banker inte är en av de största bovarna för vår miljöförstöring och avfall 
redovisas det mindre information inom den miljömässiga dimensionen i 
hållbarhetsredovisningarna (Scholtens 2013). I den miljömässiga dimensionen 
förekommer alla de sex identifierade strategierna. Som nämnts tidigare har bankerna 
en relativt liten påverkan på miljön i förhållande till vissa andra branscher som till 
exempel industrier eller gruvarbeten (ibid.). Det antagandet går i linje med att 
bankerna använder strategin förminskning vid avslöjanden i den miljömässiga 
dimensionen, då bankerna vill minimera sin miljöpåverkan ytterligare. Tre av 
bankerna har använt sig av strategin förminskning och den har identifierats hos sex 
negativa avslöjanden.  

I den sociala dimensionen förekommer alla de identifierade strategierna utom 
strategin om förminskning, likt den ekonomiska dimensionen. Åtgärder är den mest 
förekommande strategin som används i den sociala dimensionen. Strategin om 
åtgärder används av samtliga banker och strategin har förekommit vid en tredjedel 
av de totalt antal negativa avslöjanden som har identifierats i 
hållbarhetsredovisningarna. Bankernas centrala roll i samhället kan vara en 
bidragande faktor till varför mer negativa avslöjanden identifierats inom den sociala 
dimensionen (Scholtens 2009).  GRI:s resultatindikatorer består till störst del av 
indikatorer tillhörande sociala förhållanden (Global Reporting Initiative 2015). Detta 
kan vara en ytterligare förklaring till varför de negativa avslöjandena är flest inom 
den sociala dimensionen.  

Det är dock svårt att utläsa några ytterligare mönster i de tre dimensionen då 
utfallen är få och behöver inte avspegla verkligheten. För att kunna redogöra för 
ytterligare resultat i de nämnda dimensionerna hade det behövts fler banker och fler 
negativa avslöjanden till studien.  
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6. Slutdiskussion 

I följande kapitel kommer en presentation om de slutsatser som dragits kopplade till de 
frågeställningar som presenterades i kapitel ett. Sedan framförs de svårigheter och brister som 
uppkommit i under studiens gång. Till sist presenteras förslag till vidare forskning inom området.  

6.1. Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur svenska banker kommunicerar 
negativa avslöjanden i sina hållbarhetsredovisningar.  

En av de forskningsfrågor som uppsatsen syftat till att besvara är vilka strategier de 
svenska bankerna använder sig av vid negativa avslöjanden för att behålla eller skapa 
legitimitet. Studien visar att svenska banker redovisar för övervägande positiv 
information i sina hållbarhetsredovisningar. Efter en granskning av de åtta studerade 
svenska bankernas hållbarhetsredovisningar har sex olika strategier identifierats. De 
sex strategier har namngetts till: förminskning, generalisering, avslöjanden, 
bortförklaringar, åtgärder och löften. Identifierandet av de sex strategierna bevisar 
att bankerna strategiskt kommunicerar sina negativa avslöjanden för att behålla eller 
skapa legitimitet. 

Vid samanställning och analys av de sex strategierna har likheter med tidigare 
forskning inom legitimitet påvisats. Med hjälp av den här studien har tidigare 
forskning stärkts och studien bevisar att flertalet av de identifierade strategier som 
de svenska bankerna använder har även tidigare identifierats hos internationella 
företag i olika branscher. Trots att tidigare forskning har stärkts tyder det på att de 
legitimitetsstrategier som tidigare har identifierats inte kan generaliseras till samtliga 
branscher. Den här studiens bidrag till tidigare forskning har således visat att 
bankerna använder andra sätt att legitimera sina negativa avslöjanden samt genom 
den nya identifierade strategin löften.  

Den andra forskningsfrågan som uppsatsen har syftat till att besvara var hur 
användandet av de identifierade strategierna ser ut i den ekonomiska-, miljömässiga- 
och sociala dimensionen samt om det finns kopplingar mellan vad som redovisas 
och vilken strategi som bankerna använder sig av. Att bankerna har begränsade 
avslöjanden inom den ekonomiska dimensionen trots att ekonomiska frågor hör till 
bankernas kärnverksamhet, är ett intressant resultat.  

På grund av det begränsade antalet studerade banker och antalet identifierade 
avslöjanden i bankernas hållbarhetsredovisningar har det varit komplext att utläsa 
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mönster i användandet av de sex identifierade strategierna kopplat till den 
ekonomiska-, miljömässiga- och sociala dimensionen.  

6.2. Trovärdighet och äkthet 

Genom att identifiera och mäta bankernas negativa avslöjanden ansågs en 
dokumentstudie vara den mest relevanta forskningsansatsen. Studien planerades 
först att genomföras med hjälp av intervjuer med hållbarhetsansvariga på respektive 
bank men efter ytterligare inläsning på området bedömdes det att intervjuer inte 
skulle tillföra mer information än vad som redan har avslöjats i bankernas 
publicerade hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisningarna kan ses som en 
tillförlitlig källa då det är bankerna själva som presenterar informationen i enlighet 
med GRI:s riktlinjer. Då det är sättet hur bankerna kommunicerar, som har 
studerats, är informationen i rapporterna väsentlig för studien.  

Tillförlitligheten i studien skulle kunna ifrågasättas då det finns luckor för olika 
tolkningar vid en dokumentanalys (Bryman & Bell 2013). Urvalet av negativa 
avslöjanden försvåras av att GRI inte har en tydlig definition av vad negativa 
avslöjanden är. Det innebär om studien skulle upprepas finns en risk till andra 
resultat då det finns utrymme för andra bedömningar om vad som är negativa 
avslöjanden. Den abduktiva forskningsansatsen kan även ha bidragit till att 
medvetenheten av tidigare forskning kan ha påverkat resultatet. Tidigare 
identifierade strategier kan således ha påverkat urvalet av negativa avslöjanden, och 
därmed studiens tillförlitlighet.  

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien har kommit fram till hur svenska banker kommunicerar negativa 
avslöjanden i sina hållbarhetsredovisningar. Studien har även kunnat påvisa att 
bankerna gör strategiska val för att behålla eller skapa legitimitet vid denna 
kommunikation. Då en ny strategi om löften har identifierats som inte tidigare 
forskning kunnat påvisa rekommenderas fortsatt forskning kring företags löften i 
sina hållbarhetsredovisningar. Den här studien har inte jämfört 
hållbarhetsredovisningar över tid. Därmed vore en studie på 
hållbarhetsredovisningar över flera tidsperioder vara intressant för att se om 
företagen uppfyller sina löften eller om samma löfte är återkommande i flera 
perioder. 

Definitionen av vad som är negativa avslöjanden är bristfällig och bör utvecklas. 
Förslag på fortsatt forskning skulle även kunna vara en större studie av 
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hållbarhetsredovisningar och negativa avslöjanden i olika branscher för att få en 
tydligare definition om vad negativa avslöjanden är.  

Studiens resultat som påvisar att bankerna gör minst avslöjanden i den ekonomiska 
dimensionen har väckt frågor som gör att ytterligare forskning om bankers negativa 
avslöjanden i den ekonomiska dimensionen vore intressant att studera. En kvalitativ 
fallstudie på en bank med utvecklat hållbarhetsarbete skulle kunna ge en djupare 
förståelse för varför banker inte gör avslöjanden i den ekonomiska dimensionen. 

Ett annat alternativ till fortsatt forskning vore att genomföra den kvalitativa studien 
utifrån ett intressentperspektiv. Det skulle kunna ge en förståelse för hur 
strategierna i bankernas hållbarhetsredovisningar påverkar intressenterna och om 
bankerna faktiskt lyckas behålla eller skapa legitimitet. 
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Bilaga 1 

Urval av svenska banker från medlemsbanker i Svenska Bankföreningen. 
 
Hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative´s riktlinjer 
Avanza Bank 
Handelsbanken  
Länsförsäkringar Bank  
Nordea Bank 
OK-Q8 Bank (uteslöts från undersökning) 
SEB  
SBAB Bank 
Skandia Banken  
Swedbank  
 
Ingen hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative’s riktlinjer 
Danske Bank Sverige  
DNB  
Forex Bank  
ICA Banken  
Ikano Bank 
Landshypotek Bank 
Marginalen Bank  
Nordax Bank 
Nordnet BAnk 
Resurs Bank  
Santander Consumer Bank 
Sparbanken Syd 
Volvofinans Bank 
Wasa Kredit 
Ålandsbanken Sverige  
 
Utländska banker 
Crédit Agricole 
Citibank International 
The Royal Bank of Scotland  
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Bilaga 2 

Samtliga sökord vid granskning av bankernas hållbarhetsredovisningar 

 Generellt Ekonomiska 
dimensionen 

Miljömässiga 
dimensionen 

Sociala 
dimensionen 

Sökord Negativ, 
minskning, 
ökning, 
incident, risk, 
konflikt, 
skada, olycka, 
ogynnsamt, 
avta, hot, 
misstro, 
missnöjd, 
höjning, 
sänkning, 
långsiktig, 
kortsiktig 

Ekonomisk 
btottslighet 

Avfall, utsläpp, 
skräp, kassera, 
koldioxidutsläpp 

Korruption, 
jämställdhet, 
penningtvätt, 
muta, 
sanktion, 
böter, 
barnarbete, 
diskriminering, 
terrorism, 
förskingring, 
bedrägeri, 
kidnappning, 
rån, 
förfalskning, 
brott 

Sökord 
engelsk 
översättning 

Negative, 
decrease, 
increase, 
incident, risk, 
conflict, 
injury, 
accident, 
unfavourable, 
deminishing, 
threat, 
distrust, 
dissatisfied, 
raising, 
reduction, 
longterm, 
shortterm 

Economic 
crime 

Waste, 
emission, trash, 
discard, 
carbondioxide 
emission 

Corruption, 
equality, 
money 
loundering, 
bribe, 
sanction, fine, 
child labour, 
discrimination, 
terrorism, 
embezzlement, 
fraud, 
kidnapping, 
rubbery, 
falsification, 
crime 



47 

Bilaga 3 

Förkortningslista banker 

Avanza = Avanza Bank 

HB = Handelsbanken 

LFB = Länsförsäkringar Bank 

NB = Nordea Bank 

SBAB = SBAB Bank 

SkB = Skandia Banken 

SweB = Swedbank 



 

 

 


