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Sammanfattning 
 

Titel: Miljöredovisning i den svenska bankbranschen: En retorisk textanalys av 

hållbarhetsrapporter 

Författare: Rooney Odisho & Anzal Huseen 

Handledare: Marina Grahovar 

Examinator: Adina Popa 

Typ av rapport: Kandidatuppsats inom Företagsekonomi 15 hp. 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska banker använder retorik i sin 

miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Studiens ska ge 

läsare av miljöredovisning i hållbarhetsrapporter en bättre förståelse för hur svenska 

banker använder retorik i sina hållbarhetsrapporter för att återfå eller behålla legitimitet. 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. För att studera hur miljöredovisningen i 

svenska bankers hållbarhetsrapporter förändras från år 2015 till 2017 har en textanalys 

med retorisk orientering genomförts. Genom legitimitetsteorin och tidigare forsknings 

insatser har det erhållna resultatet kunnat tolkas. De olika argumentationsmedlen, det vill 

säga ethos, logos och pathos, används av de svenska bankerna för att svara på externt 

tryck beträffande bankernas indirekta miljöpåverkan. Däremot finns det, som svar på 

externt tryck, ingen enhetlig användning av de olika argumentationsmedlen ethos, logos 

och pathos i de svenska bankernas miljöredovisning i hållbarhetsrapporter. Retoriken 

ändras på olika sätt för att svara på externt tryck. Ethos-argumentation används av 

majoriteten av bankerna vid mindre tryck för att förhindra att legitimitetsgap uppstår och 

logos-argumentation används vid större tryck från media för att stänga legitimitetsgapet. 

Det tredje argumentationsmedlet, pathos, används när banken inte i hög utsträckning har 

arbetat med den indirekta miljöpåverkan. Studien utökar kunskapen i studieområdet 

genom att ha studerat retorik i hållbarhetsrapporter samt företag med indirekt 

miljöpåverkan, alltså banker. För vidare forskning hade det varit till fördel att jämföra 

banker som överhuvudtaget inte får tryck gällande sina investeringar med banker som får 

direkt tryck samt att studera ett längre tidsförlopp. 

Nyckelord: Hållbarhetsrapport, legitimitet, ethos, lagos, pathos, Swedbank, Nordea, 

Danske Bank, SEB. 
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Abstract 

 
Title: Environmental disclosures in the Swedish banking sector: A rhetorical text 

analysis of sustainability reports. 

Author: Rooney Odisho & Anzal Huseen 

Supervisor: Marina Grahovar 

Examiner: Adina Popa 

Type of report: Bachelor thesis in Business Administration 15 hp. 

Summary 

The purpose of this study is to describe how Swedish banks use rhetoric in their 

environmental disclosures to respond to external pressure. The study will give readers of 

environmental reports a better understanding of how Swedish banks use rhetoric in their 

sustainability reports to regain or retain legitimacy. The study is based on a qualitative 

research method. To study how the environmental disclosure in Swedish banks' 

sustainability reports changes from 2015 to 2017, a text analysis with rhetorical 

orientation has been carried out. The result obtained has been interpreted through 

legitimacy theory and previous research efforts. 

The various means of argumentation, ie ethos, logos and pathos, are used by the Swedish 

banks to respond to external pressure on the banks' indirect environmental impact. 

However, in response to external pressure, there is no uniform use of the different 

arguments of ethos, logos and pathos in the Swedish banks' environmental disclosure in 

sustainability reports. The rhetoric changes in different ways to respond to external 

pressure. Ethos argumentation is used by the majority of banks at less pressure to prevent 

legitimacy gaps from arising and logos argumentation is used at greater pressures from 

the media to close the legitimacy gap. The third means of argument, pathos, is used when 

the bank has not worked a lot with the indirect environmental impact. The study expands 

the knowledge in the study area by having studied the rhetoric in the sustainability 

reports of companies with indirect environmental impact, ie banks. For further research, 

it would have been advantageous to compare banks that invest sustainably with banks 

that do not invest sustainably and to study a longer time period. 

Keywords: Sustainability report, legitimacy, ethos, logos, pathos, Swedbank, Nordea, 

Danske Bank, SEB. 
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1. Inledning 
 

I inledningen presenteras bakgrunden till forskningens ämnesområde. Sedan diskuteras 

tidigare studier och problematiken inom det valda problemområdet som leder till 

studiens syfte och frågeställning. 
 

1.1 Problembakgrund 

Det har blivit allt mer viktigt för intressenter såsom kunder, aktieägare, leverantörer och 

samhälle att företag tar hänsyn till miljön och andra aspekter som kan påverka samhället 

(O`Donovan, 2002). För att informera intressenter hur företaget har arbetat med miljön 

och andra aspekter används hållbarhetsrapporter. I hållbarhetsrapporter redovisar 

företagen sina CSR-arbeten (Berrone & Gomez-Mejia, 2009). Corporate Social 

Responsibility (CSR) är ett samlingsbegrepp för ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och 

miljöansvar, som enligt McWilliams & Siegel (2001) definieras som ”de handlingar som 

främjar det sociala, utöver företagets intressen och det som krävs enligt lagen” (s. 117). I 

somliga företag har begrepp som CSR och hållbarhet liknande betydelser, detta eftersom 

begreppen CSR och hållbarhet oftast används som synonym till varandra (Westermark, 

2013). 

 

Då hållbarhet kommit upp på intressenters agenda behöver företag anpassa sina 

handlingar med det ökande kravet intressenter ställer, för att uppfattas som legitima. Att 

företag uppfattas som legitimt innebär att de matchar sina handlingar med intressenternas 

krav och förväntningar. Företagets legitimitet avgörs av dess intressenter. Det är därmed 

av betydelse att företagen ständigt kommunicerar med sina intressenter hur de tillgodoser 

intressenternas krav och förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). 

 

För att informera företagets intressenter om hur deras företag arbetar aktivt med 

hållbarhet och därtill även kunna uppnå legitimitet används hållbarhetsrapporter som ett 

verktyg (Löhman & Steinholtz, 2003). I hållbarhetsrapporter redovisar företagen till sina 

intressenter sina miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer (Berrone & Gomez- 

Mejia, 2009). Sedan 1980-talet har allt fler företag börjat lägga mer fokus på samt 

rapportera om frågor som berör miljö och hållbar miljöutveckling. Till en början 

rapporterades hållbarhetsaspekter i årsredovisningen, sedan blev det vanligare med 

separata hållbarhetsrapporter för att idag ha gått mot integrerad rapportering (Frostenson 

& Helin, 2018). Flera tidigare studier såsom O`Donovan (2002), Cho (2019) och 

Bellringer, Ball, och Craig (2011) påvisar att en betydande motivation till att företag 
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upprättar hållbarhetsrapporter och rapporterar miljöinformation för att 

behålla eller återfå legitimitet för sin miljöpåverkan.  

 

I vilken omfattning ett företag väljer att miljöredovisa säger O`Donovan (2002) beror på 

hur stor inverkan de har på miljön. O`Donovan (2002) menar att om ett företag inte har 

inverkan på en av aspekterna, såsom miljö, har företaget ingen anledning att försvara sin 

legitimitet avseende denna. Tjänsteföretag som banker har traditionellt inte miljö 

redovisat i större utsträckning. I en studie av Kuo och Yi-Ju Chen (2013) framkommer 

det att företag i mindre miljökänsliga industrier, såsom bankbranschen, miljöredovisar i 

mindre omfattning i jämförelse med andra företag i miljökänsliga industrier, såsom 

industribranschen. Traditionellt sågs banker som rena branscher utan miljöpåverkan 

(Ryszawska & Zabawa, 2018). Denna syn har dock förändrats. På senare tid har 

bankbranschen fått större tyck på sig beträffande sitt ansvarstagande för miljön 

(O`Donovan, 2002). Detta eftersom bankers investeringar liksom kreditgivning indirekt 

bidrar till en negativ miljöpåverkan eftersom det möjliggör för företag med stor 

miljöpåverkan att fortsätta med sitt arbete. 

 
1.2 Problemprecisering 

Bankbranschen är en bransch som i stort sett anses vara en ren sektor. Med det menar 

Jeucken & Bouma (1999) att de inte har direkt miljöpåverkan beträffande sin användning 

av energi, vatten och papper. Som problembakgrunden beskriver upplever bankbranschen 

ett allt större externt tryck på sig beträffande sitt ansvarstagande för den indirekta 

miljöpåverkan. Med indirekt miljöpåverkan menas att bankernas egna produkter 

(kreditgivning, investeringar) inte direkt bidrar till miljöförorening, men att produkterna 

kan användas av företag med stor miljöpåverkan (Jeucken & Bouma, 1999). En 

granskning av FairFinanceGuide (2018) och Naturskyddsföreningen (2018) på sju stora 

och två små banker i Sverige visade att för varje hundralapp som svenska banker 

investerar och lånar ut till energisektorn går 64 kr till fossil energi och endast 36 kr till 

hållbar energi. Störst investeringar i fossil energi har Nordea med 15,5 miljarder kronor. 

 

För att de svenska bankerna inte ska mista förtroende hos dess intressenter har de tagit 

åtgärder genom miljöpolicys och internationella standarder. Detta för att förebygga att 

bankernas produkter inte ska möjliggöra för andra företag som har en negativ 

miljöpåverkan att fortsätta sitt arbete (Sjöström & Sweet, 2010). Med miljöpolicys menas 

att när banker ger ut lån till sina kunder kan de ställa hållbarhetskrav för att på så sätt 
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fastställa att de gör en hållbar investering (Jeucken & Bouma, 1999). Ett problem bland 

svenska banker är att trots dessa åtgärder försätter de att investera sina kunders pengar i 

icke-hållbara investeringar såsom fossil energi, men vad pengarna går till anses inte vara 

transparent. De svenska bankerna investerade under år 2016 och år 2017 totalt 44.2 

miljarder kronor i fossil energi och bara 9.8 miljarder kronor i hållbar energi. Dock anses 

det att de svenska bankerna inte redovisar i tillräckligt hög utsträckning hur de arbetar 

med att minska sin indirekta miljöpåverkan (Naturskyddsföreningen, 2018). Av denna 

anledning behövs det kunskap om hur bankerna kommunicerar deras ansvar till sina 

kunder, vars pengar hamnar i dessa företag. Det ökade trycket på bankerna att ta större 

ansvar för sin indirekta miljöpåverkan sätter mer press på bankerna att kommunicera hur 

de tar ansvar för sin indirekta miljöpåverkan. Att banker får tryck på sig att ta ansvar för 

sin indirekta miljöpåverkan är ett ganska nytt fenomen, vilket gör det intressant att 

studera hur de i detta sammanhang använder miljöredovisning för att visa att de uppfyller 

intressenters krav och på så vis skapa legitimitet för sin verksamhet. 

 
Tidigare studier har inte lagt större fokus på hur företag kommunicerar och redovisar sin 

indirekta miljöpåverkan (Thompson & Cowton, 2004). Tidigare studier såsom Cho 

(2019) har snarare koncentrerat sig på att förstå hur till exempel företag kommunicerar 

sin direkta miljöpåverkan. Även när det kommer till hållbarhetsrapportering har 

tjänsteindustrin, såsom bankbranschen, inte uppmärksammats i litteraturen (Thompson & 

Cowton, 2004). Som komplement till de kunskaper som tidigare studier har bidragit med 

ska denna studie komplettera dessa kunskaper genom att studera hur även branscher utan 

direkt miljöpåverkan utformar sin miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att återfå 

legitimitet. 

 

Tidigare studier (Campbell, 2003; Cho, 2019; O`Donovan, 2002; Kuo & Yi-Ju Chen, 

2013) visar att företag med direkt inverkan använder hållbarhetsrapporter för att återfå 

legitimitet för sin verksamhet. Däremot har det inte i samma utsträckning studerats hur 

tjänsteföretag, som banker, väljer att använda hållbarhetsrapportering för att svara mot 

det ökade tryck de upplever. En vanlig utgångspunkt i studier som använder 

legitimitetsteorin, och som även denna studie grundar sig i är att företag använder 

hållbarhetsrapporter för att visa att de uppfyller externa förväntningar och på så vis 

behåller eller återfår legitimitet för sin verksamhet. Ovannämnda studier, som har 

studerat hur hållbarhetsrapporter används för att svara på externt tryck, har kommit fram 
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till att företagen använder olika strategier för att försöka skapa eller återfå legitimitet. 

Tidigare studier såsom O`Donovan (2002) har visat att företag till stor del använder text i 

hållbarhetsrapporter för att argumentera för att de är legitima. I texten visar tidigare 

studier såsom Brennan & Merkl-Davies (2014) och Wæraas och Ihlen (2009) att vilket 

argument som används påverkas av externa faktorer. I argumentationen används retorik 

för att övertyga en mottagare att sändaren har rätt. Hur retoriken används i 

hållbarhetsrapporter är dock enligt vår litteraturgenomgång ett relativt outforskat område. 

För att få en bättre förståelse för vilka medel som används för att övertyga läsaren om att 

en bank är legitim och tar ansvar för sin indirekta miljöpåverkan är det av intresse att 

undersöka hur retoriken används i miljöredovisning i hållbarhetsrapporter. 

 
1.3 Syfte & frågeställning 

Utifrån ovanstående diskussion ställs följande studiefråga: 

• Hur används samt förändras retorik i svenska bankers miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck? 

 
Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska banker använder retorik i sin 

miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Denna studie ska ge 

läsare av hållbarhetsrapporter en bättre förståelse för hur svenska banker använder retorik 

i sina miljöredovisningar i hållbarhetsrapporter för att behålla eller återfå legitimitet. 

Detta eftersom läsare av miljöredovisningen i hållbarhetsrapporter har all anledningen att 

förstå bankers användning av retorik för att påverka läsare för att på så sätt inte bli 

missledda av hur bankerna egentligen arbetar med den indirekta miljöpåverkan. 

 
1.4 Avgränsningar 

För att studera hur banker använder retoriken som ett medel för att svara på externt tryck 

gällande deras indirekta miljöpåverkan, har studien avgränsats till den svenska 

bankbranschen, eftersom resurser och tid är alltför begränsade för att inkludera utländska 

bankbranscher. Avgränsningen till den svenska bankbranschen bygger även på att 

minimera risken för att studien ska bli för bred. Att studien har begränsats till enbart 

svenska banker och inte utländska banker gör att vi får tydligare resultat. 
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1.5 Disposition 

Nedan ges en överblick över uppsatsens uppbyggnad. Detta underlättar för läsaren att 

följa hur studien har genomförts. Information om varje avsnitts innehåll redogörs. 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 

• Inledning: I inledningen presenteras bakgrunden till forskningens ämnesområde. Sedan 
diskuteras tidigare studier och problematiken inom det valda problemområdet som leder till 
studiens syfte och frågeställning. 

 

 

 

 

 

Kapitel 2 

• Referensram: Kapitlet inleds med en presentation av viktiga begrepp för studien; 
Indirekt miljöpåverkan, miljöredovisning, hållbarhetsrapporter. Därefter presenteras 
legitimitetsteorins grundantagande liksom hur denna används i tidigare forskning kring hur 
hållbarhetsrapporter används när företag upplever externt tryck. Detta för att få en förståelse 
för hur banker genom sina miljöredovisningar i hållbarhetsrapporter försöker övertyga läsare 
att de är legitima. Sedan förklaras användningen av retorik för att övertyga läsare att 
företaget är legitimt. Kapitlet avslutas med en analysmodell som har använts för att analysera 
insamlade data. 

 

 

 
Kapitel 3 

• Metod: Detta kapitel innehåller en presentation och motivering till valet av en kvalitativ 
metod som följs av andra metoder som användes för att samla in det primära- samt sekundära 
data under studiens gång för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen. Därefter 
motiveras hur urvalsprocessen har gått till, följt av hur empirin ska bearbetas och analyseras. 
Vidare diskuteras studiens trovärdighet samt de etiska aspekterna. Slutligen kritiseras de 
valda metoderna. 

 

 

 
Kapitel 4 

• Empiri och analys: I följande kapitel presenteras det insamlade data som har 
framkommit från dokumentstudien och mediearkivet. Inledningsvis presenteras hur det 
externa trycket från media på bankerna har sett ut för varje år, följt av retorik för att svara på 
externt tryck från media. Därefter analyseras det insamlade data med hjälp av 
analysmodellen från referensramen. Även tidigare studier som finns i referensramen används 
som grund för analyseringen. Därefter avslutas kapitlet med en sammanfattning. Analysen 
besvarar vår forskningsfråga löpande i texten. 

 
 

 

 

Slutsats: I detta kapitel presenteras de slutsatser som har dragits utifrån analysen, följt av 

Kapitel 5 praktiska implikationer och förslag till vidare forskning. Vidare kommer samhälleliga och 
etiska reflektioner. Kapitlet avslutas med kritik mot studien. 
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2. Referensram 
 

Kapitlet inleds med en presentation av viktiga begrepp för studien; Indirekt 

miljöpåverkan, miljöredovisning, hållbarhetsrapporter. Därefter presenteras 

legitimitetsteorins grundantagande liksom hur denna används i tidigare forskning kring 

hur hållbarhetsrapporter används när företag upplever externt tryck. Detta för att få en 

förståelse för hur banker genom sina miljöredovisningar i hållbarhetsrapporter försöker 

övertyga läsare att de är legitima. Sedan förklaras användningen av retorik för att 

övertyga läsare att företaget är legitimt. Kapitlet avslutas med en analysmodell som har 

använts för att analysera insamlade data. 
 

 

2.1 Bankernas indirekta miljöpåverkan 

Jeucken och Bouma (1999) beskriver att bankernas funktion i samhället utgör en viktig 

roll i ekonomin. Deras roll fungerar som mellanhänder. Bankerna lånar ut och får in 

pengar genom människor och företag. Bankernas investeringar och kreditgivning har 

starkt indirekt samband med hållbar utveckling (Weber, Diaz & Schwegler, 2014). 

 

När det gäller bankernas indirekta miljöpåverkan är den svår att uppskatta. Detta beror på 

att det inte är bankernas produkter som direkt har en negativ miljöpåverkan. Bankerna 

bidrar till indirekt miljöpåverkan i form av investeringar och kreditgivning till företag 

som direkt bidrar till miljöförorening. Det är svårt att konstatera att de företag som har 

bidragit till miljöföroreningar är orsakat av bankernas produkter. Däremot har bankerna 

ett stort ansvar när det gäller miljö och hållbarhet (Jeucken & Bouma, 1999). 

 

Bankerna har traditionellt haft ett negativ attityd till att redovisa sin indirekta 

miljöpåverkan (Jeucken & Bouma, 1999). Detta eftersom bankerna vill undvika att dras 

in i sina klienters verksamhet. Däremot har bankerna på senare tid insett riskerna med att 

inte ställa krav på miljö- och hållbarhetsfrågor vid bedömning av kreditgivning (Jeucken 

& Bouma, 1999).  

 

2.2 Miljöredovisning i hållbarhetsrapporter 

Nedan ges det en förklaring av begreppen miljöredovisning samt hållbarhetsrapporter. 

 
2.2.1 Miljöredovisning 

Miljöredovisning innebär en beskrivning av ett företags sammanlagda miljöarbete, där 

det presenteras antingen genom siffror eller enbart ord (Westermark, 1999). 

Miljöredovisningen utges oftast integrerat med ett företags årsredovisning men kan även 
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utges separat (Neu, Warsame och Pedwell, 1998). Syftet med att miljöredovisa är att ge 

en bild av företagets miljöpåverkan samt företagets syn på miljöarbete, både kort- och 

långsiktigt. Innehållet i miljöredovisningen kan exempelvis vara en beskrivning av 

företagets miljöpolicy samt de riktlinjer företaget har godtagit som mål. Det kan även 

innehålla en redogörelse av företagets planerade aktiviteter samt framtida visioner 

gällande företagets miljöpåverkan (Westermark, 1999). I miljöredovisningen bör 

företaget presentera det slutliga resultatet i jämförelse med de mål som har fastställts 

vilket exempelvis kan vara ett minskat utsläpp (Larsson, 1997). Adam och Zutshi (2004) 

påpekar att en bra miljöredovisning ska vara transparent, innehålla både positiva och 

negativa aspekter samt vara komplett så att intressenter kan få ut det de söker. 

 

Miljöarbete anses vara ett globalt arbete, där alla länder ska gemensamt arbeta för att 

förbättra miljön. Det har blivit alltmer viktigt för företagen att ta ansvar för sin 

miljöpåverkan med tanke på det ökade påtryckningar de möter från såväl politiker som 

miljöaktivistgrupper. Om företaget inte möter de ökade miljökraven kan det påverka 

deras rykten såväl som deras lönsamhet. En internationell undersökning av 

PricewaterhouseCoopers visade att 70 % av globalt största företagens ledare ansåg att 

ansvarstagande för miljön påverkar företagets lönsamhet positivt (Adam & Zutshi, 

2004). 

 

Det finns fördelar med att företaget miljöredovisar till olika grupper av intressenter. Det 

kan förbättra företagets rykte eftersom de visar sina intressenter att de är ansvariga och 

tar sin verksamhets miljöpåverkan på allvar. Det ger även företaget möjligheten att leda 

debatter i den bemärkelsen att de kan styrka sina argument i debatter utifrån 

miljöredovisningen som finns tillgänglig. Det kan dessutom förebygga attacker från 

påtryckningsgrupper (O`Donovan, 2002) redovisning oftast är underlag som 

intressenterna har för att kunna bedöma företagets ställning (Diamant, 2004). Vidare kan 

att miljöredovisa till olika intressenter säkra sponsorer eftersom företaget är transparent 

med hur det har arbetat med miljön och därmed säkrar miljömedvetna sponsorer 

(O`Donovan, 2002). 

 

2.2.2 Hållbarhetsrapporter 

Hållbarhetsrapporter används för att företaget ska kunna kommunicera med sina 

intressenter beträffande hur företaget har arbetat med hållbarhet (Arvidsson, 2010). 

Frostenson, Helin och Sandström (2015) beskriver hållbarhetsrapporter som ett verktyg 
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som kan användas för att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i 

sitt arbete för att uppnå en hållbar utveckling. Detta gäller både inom och utom 

organisationen. 

 

Alla hållbarhetsrapporter består av tre viktiga aspekter som ska redovisas: den sociala 

aspekten, som syftar till att bygga upp ett stabilt samhälle på lång sikt där de 

grundläggande mänskliga behoven uppfylls, miljöaspekten, som syftar på att våra 

naturresurser, jorden och ekosystemets produktionsförmåga tas hand om på bästa sätt 

samt den ekonomiska aspekten, som har fokus på att den ekonomiska tillväxten inte 

bidrar till negativ påverkan på miljöaspekten (Leszczynska, 2012; KTH, u. å). 

 

Den sociala- och ekonomiska aspekten liksom miljöaspekten går hand i hand, de påverkar 

varandra (Frostenson et al., 2015). Företags hållbarhetsrapporter representerar de hur 

deras verksamhet fungerar från ett hållbart perspektiv. I en hållbarhetsrapport bör alla tre 

aspekter redovisas, även om det finns obalans mellan aspekterna (Global reporting 

initiative, u. å; McWilliams & Siegel, 2001). Miljöaspekten jämte de andra aspekterna 

som ska redovisas måste vara tillfredsställande för företagets intressenter och samhället, 

för att de ska kunna bedöma om företaget är legitimt (Dowling & Pfeffer, 1975; Guthrie 

& Parker, 1989). 

 

En banks hållbarhetsrapport visar hur mycket banken tar hänsyn till miljöaspekten samt 

sitt miljöansvar gentemot sina intressenter och mot samhället (Löhman & Steinholtz, 

2003). Däremot, säger Cho och Patten (2007) att det kan förekomma risker med att 

upprätta hållbarhetsrapporter. Med det menas att när hållbarhetsrapporter granskas kan 

viss information som inte överensstämmer med verkligheten ges ut till samhället. Detta 

kan i sin tur leda till att företag går i förlust. 

 

Frostensson (2015) förklarar att för att företag ska uppnå legitimitet väljer de att ägna sig 

åt att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Detta främst för att legitimitet kan erhållas genom att 

tillfredsställa intressenterna och samhällets förväntningar. Genom hållbarhetsrapporterna 

tar intressenterna del av hur företaget har arbetat med alla tre aspekterna i 

hållbarhetsrapporten och därmed kan intressenterna bedöma om företaget tillfredsställer 

deras förväntningar (Frostensson, 2015). Flera tidigare studier påvisar också att 

hållbarhetrapporter är ett viktigt verktyg för att behålla eller återfå legitimitet (Ljungdahl, 

1999; Berrone & Gomez-Mejia, 2009; O`Donovan, 2002). 
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I dagsläget har det blivit alltmer aktuellt att banker i hela världen har börjat utveckla sina 

hållbarhetsrapporter. Banker har börjat inse vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor 

samt att kommunicera detta till intressenterna. Tidigare har banker inte lagt större fokus 

på att upprätta hållbarhetsrapporter (Scholtens, 2009). Detta förklarar Calabrese och 

Lancioni (2008) har berott på att bankernas intressenter inte har någon kunskap om 

hållbarhetsrapporter och ställer därmed inga krav på att bankerna ska upprätta 

hållbarhetsrapporter. 

 

2.3 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin belyser att ett företag kan existera och överleva i samhället om 

företagets värderingar stämmer med de värderingar och normer som finns i samhället 

(Gray, Owen & Adams, 1996). Samhällets normer och värderingar förändras ständigt. 

När samhällets normer och värderingar förändras behöver företaget anpassa sina 

handlingar. För att matcha sina handlingar med samhällets normer och värderingar samt 

branschens normer och värderingar samlar företaget information om hur samhället anser 

att företaget ska agera och utformar en process av aktiviteter som kan leda till legitimitet 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Denna process kallas för legitimeringsprocess (Eriksson- 

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Företag försöker genom legitimitetsprocessen 

motivera för samhället varför de ska få fortsätta existera (Suchman, 1995). Genom att 

exempelvis ta miljöansvar vid sidan av sin produktion ökar sannolikheten för att 

samhället, där miljöansvar är av vikt, kommer acceptera företaget. Detta eftersom de gör 

nytta för samhället samtidigt som de erbjuder produkter till konsumenterna (Eriksson- 

Zetterquist et al., 2012). 

 

Legitimitetsprocessen syftar till att reducera ett legitimitetsgap som uppkommer när 

företagets handlingar avviker från samhällets normer och värderingar (Adams, 2004). 

Detta får stora konsekvenser för företaget i den bemärkelsen att det inte kommer anses 

som legitimt av samhället. Detta kan i sin tur vara ett hot mot företagets existens. 

Företaget kan förlora kunder vilket resulterar i att företagets lönsamhet påverkas negativt 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

För att stänga legitimitetsgapet kan företag välja olika redovisningsstrategier (Adams, 

2004). Vilka strategier ett företag använder i sin hållbarhetsrapport beror på om de vill 

skapa, behålla eller reparera sin legitimitet (Cho, 2019; O`Donovan, 2002). Strategier 

som företaget använder kan vara att företaget informerar sina intressenter om hur 
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företaget arbetar med förbättring av hållbarhetsarbetet genom hållbarhetsrapporter (Gray 

et al., 1996). Deegan och Unerman (2011) betonar en annan strategi som bygger på att 

företag genom sin hållbarhetsrapport försöker manipulera allmänhetens uppfattning om 

företaget genom att leda bort uppmärksamheten från de delar som är roten till oron. De 

riktar då uppmärksamheten till de delar av företaget som är i linje med samhällets 

förväntningar. Det kan exempelvis vara att företaget har gjort stora förändringar 

beträffande arbetsvillkor och därför riktar de uppmärksamheten mer åt det. 

 

Arvidsson (2010) och Van Staden och Hooks (2007) diskuterar ytterligare två strategier 

för att uppnå legitimitet. Den första strategin är proaktivitet som innebär att ett företag 

utformar sin hållbarhetsrapport i syfte för att förhindra att ett legitimitetsgap uppstår. Det 

diskuteras även att hållbarhetsrapporten främst används för att förhindra legitimitetsgap 

men att en ökning av kommunikation i hållbarhetsrapporterna tyder på att företaget 

använder den andra strategin, som är reaktivitet. Reaktivitet innebär att företagen reagerar 

i samband med att en händelse eller kris har uppstått inom företaget eller branschen 

(Arvidsson, 2010; Van Staden & Hooks, 2007). 

 

Arvidsson (2010) förklarar att det har skett en trendförskjutning gällande användningen 

av de två strategierna (reaktiv eller proaktiv). Företag använder först reaktivitet för att 

svara på skandaler som redan har uppstått och därefter börjar företag även använda 

proaktivitet för att förhindra att nya skandaler uppstår. Vidare framhäver Neu et al. 

(1998) att det är svårt att säkert veta vilken av de två strategierna, det vill säga reaktiv 

eller proaktiv, som ett företag följer. 

 

Utifrån det som har presenterats ovan kan legitimitetsteorin tillämpas för att beskriva hur 

svenska bankerna som har upplevt ett nytt tryck för sin indirekta miljöpåverkan använder 

miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att behålla eller återfå legitimitet. Således 

kommer även de ovannämnda strategierna att appliceras i vår studie för att analysera hur 

de svenska bankerna använder hållbarhetsrapporter för att behålla eller återfå legitimitet. 

 

2.4 Tidigare forskning kring hur hållbarhetsrapporter används när företag 

upplever externt tryck 

Ett företag kan påverka hur samhället uppfattar företaget genom att göra sin 

hållbarhetsrapport tillgänglig för allmänheten. O`Donovan (2002) nämner att den 

tillgängliga informationen som finns i hållbarhetsrapporterna har använts som ett medel 
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för att övertyga läsare att acceptera ledningens syn på samhället. Hållbarhetsrapporter har 

även använts för att rätta eventuella missuppfattningar allmänheten har format av själva 

företaget. 

 

Tidigare studier såsom Campbell (2003), Cho (2019), O`Donovan (2002) och Kuo & Yi- 

Ju Chen (2013) har studerat hur företag använder hållbarhetsrapporter för att visa och 

övertyga samhället att förtaget är legitimt och bör få fortsätta existera. Deegan & 

Unerman (2011), Cho (2019) och O`Donovan (2002) förklarar att miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter används för att behålla eller återfå legitimitet för en verksamhet. Det 

är dock viktigt att hållbarhetsrapporter används på rätt sätt i företagens kommunikation 

av det hållbara ansvarstagandet till intressenterna (Ljungdahl, 1999). Om företagen inte 

lyckas använda hållbarhetsrapporter på rätt sätt finns det en risk att företagen förlorar 

legitimitet och kan utsättas för externt tryck, av till exempel media (Tilling, 2004). 

 

Tidigare studier såsom Islam och Deegan (2010) påpekar att media är en viktig faktor för 

att skapa samhällsintressen och förväntningar. Om inte företagen anpassar sina 

handlingar med samhällets förändrade värderingar och förväntningar uppstår ett 

legitimitetsgap. Islam och Deegan (2010) har funnit i sin studie att det finns ett positivt 

samband mellan miljöredovisning och negativ medieuppmärksamhet. Det påvisas i 

studien att ju mer negativt mediauppmärksamhet ett företag får, för sin miljöpåverkan, 

desto mer miljöredovisar de för att försvara företagets legitimitet. Patten (1992) förklarar 

att externt tryck på ett specifikt företag kan påverka en hel bransch. Som nämnts tidigare 

har den svenska bankbranschen på senare tid upplevt ett nytt tryck från samhället, där 

bankerna förväntas att ta större miljöansvar för sin indirekta miljöpåverkan. Den svenska 

bankbranschen försätter att investera i icke-förnybar energi (FairFinanceGuide, 2018). 

Detta kan vara ett hot mot bankernas legitimitet eftersom de uppmärksammas i media 

som negativ. Detta styrks även av Tilling (2004). 

 

      2.5 Användning av retorikargumentation för att övertyga läsare att företaget är legitimt 

Att argumentera genom retorik kommer från antiken. Aristoteles var den förste som 

bidrog till utveckling av kommunikationsprocessen och systematisering (Renberg, 2013). 

Det har bidragit med tre hjälpmedel för att förstå interaktionen mellan författaren/talaren 

och mottagaren. Aristoteles brukade kalla retoriken för läran om konsten att övertyga 

(Stucki & Sager, 2018). 
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När en författare/talare vill övertyga mottagaren har hen som syfte att påverka mottagaren 

genom argumentationsmedel. Författaren/talaren vill förmedla kunskaper och informera, 

men författarens/talarens främsta mål är att påverka mottagarens sätt att tänka och känna. 

Retoriken har tre argumentationsmedel för att påverka mottagaren, dessa är: logos, ethos 

och pathos (Renberg, 2013). Dessa tre argumentationsmedel går att skilja åt, men inte 

separera dem helt (Higgins & Walker, 2012). Om det är pathos, logos eller ethos som 

väger mest i ett övertygande tal är beroende av kontexten samt av tidpunkten (Higgins & 

Walker, 2012). 

 

2.5.1 Ethos 

Aristotle (1954) beskriver ethos som ”Persuasion is achieved by the speaker's personal 

character when the speech is so spoken as to make us think him credible“ (s. 25). Ethos är 

ett argumentationsmedel som är besläktad med orden sed och sedlighet och är kopplat till 

etik (Renberg, 2013). Detta argumentationsmedel grundas på författarens/talarens 

trovärdighet. Trovärdighet handlar om författarens/talarens karaktär. Med det menas hur 

trovärdig, kunnig och kompetent den som argumenterar uppfattas av mottagaren (Walker, 

2005). Syftet med ethos är att skapa förtroende och tillit hos mottagaren avseende 

författarens/talarens karaktär genom att tala med övertygelse och trovärdighet (Walker, 

2005). För att budskapet ska förmedlas måste mottagaren kunna tro på den som sänder 

budskapet. Om författaren/talaren anses vara hederlig kommer dennes tankar och 

argumentation vara mycket mer mottagliga för mottagaren (Renberg, 2013). Detta görs 

när författaren/talaren genom ethos-argumentation söker sympati för sin åsikt hos 

mottagaren (Higgins & Walker, 2012). Författarens/talarens trovärdighet och tillit, som 

byggs genom ethos-argumentation, påverkas av graden av respekt, expertis, självkritik, 

samstämmighet med publiken, hänsynsfullhet till publikens önskan och vilja samt önskan 

att lyckas de uppvisar (Higgins & Walker, 2012). 

 

2.5.2 Logos 

Det andra argumentationsmedlet logos kommer från grekiska som betyder ord, men kan 

också betyda tanke. Ord och tanke är nära kopplade. ”När Aristoteles säger att vi 

övertygar med hjälp av logos menar han att vi kombinerar ord till tankar och argument 

på ett meningsskapande sätt” (Renberg, 2013, s. 101). Logos är ett av de viktigaste 

argumentationsmedlen då den har främst betydelse för innehållet. Det är viktigt att 

innehållet är bearbetat och mycket genomtänkt för att förmedlande av budskapet ska 
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lyckas att övertyga mottagaren (Renberg, 2013). Den som använder sig av logos måste 

bidra med starka argument, saklighet, bevis och fakta för att övertyga mottagaren 

(Higgins & Walker, 2012). 

 

2.5.3 Pathos 

Det sista argumentationsmedlet är pathos som är besläktat med orden lidande, lidelse 

samt upplevelse och dessa är även kopplade till sympati, empati samt antipati (Renberg, 

2013). Det är även viktigt att författaren/talaren visar lojalitet, hopp, ambition och 

vänskap gentemot mottagaren (Higgins & Walker, 2012). För att mottagaren ska vara 

mottaglig för författarens/talarens argumentation måste logos kopplas till pathos, det vill 

säga till mottagarens känslor. Varje argument måste nå till mottagarens känslomässiga 

behov, intressen och vilja. Det räcker inte med endast logiska argument för att nå 

mottagaren. Det är svårt att särskilja på logos och pathos därför att känslor och 

värderingar är tätt förknippade med varandra (Renberg, 2013). Mottagarens värderingar 

och känslor kommer avgöra deras mottaglighet av information samt hur mycket deras 

tankar och känslor påverkas (Renberg, 2013). 

 

2.6 Analysmodell 

Studien syftar på att beskriva hur svenska banker använder retorik i sin miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Utifrån studiens referensram där 

legitimitetsteorin samt andra begrepp som hållbarhetsrapporter, legitimitetsgap, proaktiv, 

reaktiv och retorikargumentationer presenterades, har författarna byggt upp en 

analysmodell. 

 

I vår studie har vi med hjälp av analysmodellen analyserat studiens resultat kopplat till de 

tidigare studier samt teori och nyckelbegrepp som har tagits upp i referensramen (se figur 

2. 1). Denna modell har bidragit till en välgrundad analys och slutsats. 

 
För att ett företag skall fortsätta existera och vara lönsamt är det viktigt att vinna 

samhällets godkännande (Eriksson-Zetterquist, 2009). Banksektorn är en bransch där 

legitimitet är viktigt att erhålla. Detta eftersom kundens tillit är viktigt för en fortsatt 

affär. När bankernas handlingar inte möter samhällets normer och värderingar 

framkommer det skandaler som kan skada allmänhetens uppfattning om banken. Dessa 

skandaler skapar legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). Islam och Deegan (2010) 

har i sin studie funnit att det finns ett positivt samband mellan miljöredovisning och 
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negativ medieuppmärksamhet. Det påvisas i samma studie att ju mer negativ 

mediauppmärksamhet ett företag får för sin miljöpåverkan, desto mer miljöredovisar de. 

Detta hotar bankernas legitimitet eftersom det uppfattas som negativt att de 

uppmärksammas i media (Tilling, 2004). 

 

För att stänga detta legitimitetsgap kan företagen använda sig av olika strategier (Deegan 

& Unerman, 2011). Arvidsson (2010) och Van Staden och Hooks (2007) diskuterar två 

strategier som används för att uppnå legitimitet, proaktivitet och reaktivitet. Proaktivitet 

innebär att ett företag utformar sin hållbarhetsrapport i syfte för att förhindra att ett 

legitimitetsgap uppstår. Reaktivitet innebär att företagen reagerar i samband med att en 

händelse eller kris har uppstått inom företaget eller branschen. 

 

En annan strategi för ett företag för att stänga ett legitimitetsgap, betonar O`Donovan 

(2002), är att bearbeta texten i dessa rapporter för att på så sätt rätta till eventuella 

missuppfattningar. För att övertyga läsaren av hållbarhetsrapporter kan retoriken ha en 

betydelse. Genom att undersöka hur retoriken används samt förändras i 

miljöredovisningen i hållbarhetsrapporterna för att behålla eller återfå legitimitet kommer 

vi använda oss av en textanalys med retorisk orientering för att analysera bankernas 

miljöredovisningar i hållbarhetsrapporter. Detta för att se hur retoriken används samt 

ändras i takt med externa tryck, i form av tryck från media.  
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Figur 2. 1 En egenskapad analysmodell. 
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3. Metod 

Detta kapitel innehåller en presentation och motivering till valet av en kvalitativ metod 

som följs av andra metoder som användes för att samla in det primära- samt sekundära 

data under studiens gång för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen. 

Därefter motiveras hur urvalsprocessen har gått till, följt av hur empirin ska bearbetas 

och analyseras. Vidare diskuteras studiens trovärdighet samt de etiska aspekterna. 

Slutligen kritiseras de valda metoderna. 
 

 

3.1 Sammanställning av datainsamling 

Syftet med studien är att beskriva hur svenska banker använder retorik i sin 

miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Studien har utförts 

utifrån en kvalitativ metod som enligt Bryman och Bell (2005) är en forskningsstrategi 

som har mening och betydelse som centralt fokus. Genom att samla in data från fyra 

svenska storbankers hållbarhetsrapporter fick vi möjligheten att genomföra en textanalys 

kring hur retorik används samt förändras i bankernas miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter. Det insamlade data från den retoriska textanalysen sammanställdes i 

form av olika tabeller. Detta för att underlätta för författarna att tydligt se de olika 

retoriska mönstren bankerna uppvisade. Vidare för att få en blid av vilket externt tryck 

bankerna har varit utsatta för under tidsperioden, har vi utfört en dokumentstudie av 

mediatrycket bankerna utsattes för sin indirekta miljöpåverkan. Detta med hjälp av 

mediearkivet Retriever. 

 

Även insamling av sekundära data har varit nödvändigt för att uppfylla studiens syfte 

samt besvara frågeställningen. Sekundära data har bestått av tidigare studier inom 

problemområdet samt begreppsdefinitioner. Insamlade sekundära data har erhållits med 

hjälp av litteratur, vetenskapliga artiklar och även sökmotorer via biblioteket i Högskolan 

i Skövde, som kan anses vara trovärdiga. Dessa källor har tillämpats med försiktighet och 

på ett kritiskt sätt. 

 
3.2 Metodval 

Studiens syfte är att beskriva hur svenska banker använder retorik i sin miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Detta eftersom vi vill skapa förståelse 

för hur banker använder retorik i deras miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att 

svara på externt tryck kring deras indirekta miljöpåverkan. Eftersom vi vill analysera hur 

retorik används av banker fann vi det lämpligt att få en djupare förståelse för hur orden
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används i miljöredovisning i hållbarhetsrapporter. Bryman och Bell (2005) beskriver att 

när studien handlar om ord snarare än siffror lämpar sig kvalitativ metod. Vidare ansågs 

kvalitativ metod vara lämplig för studien eftersom frågeställningen kräver ett djupgående 

svar inom området. Bryman och Bell (2005) förklarar att kvalitativa undersökningar är en 

typ av forskningsstrategi som har mening och betydelse som centraldel. Att utgå från en 

kvalitativ metod har medfört att vi på ett djupare sätt kunde beskriva sambandet mellan 

retoriken och det externa trycket bankerna upplevde för sin indirekta miljöpåverkan. 

 

I denna studie har det inte varit lämpligt att använda en kvantitativ metod, eftersom 

studiens frågeställning har en sådan karaktär där det krävs en djupare förståelse för 

problemområdet. Bryman och Bell (2005) beskriver att kvantitativa metod ger resultat i 

form av siffror. Hade vi valt att utgå från en kvantitativ metod hade vi endast fått fram 

hur retoriken förändras med hjälp av siffor men inte hur retoriken används. Således hade 

inte heller varit möjligt att ta med citat från bankernas miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter för att beskriva hur bankerna argumenterar för sin indirekta 

miljöpåverkan. Det är av betydelse för denna studie att få fram både hur retoriken 

används samt hur den förändras i bankernas miljöredovisning i hållbarhetsrapporterna för 

att svara på externt tryck. 

 
3.3 Datainsamlingsmetoder 

Nedan framgår en beskrivning av hur dokumentsstudien har utförts som 

datasamlingsmetod och därefter kommer en redogörelse av hur urvalet har gått till. Det 

framgår även hur insamling av sekundära data har genomförts. 

 
3.3.1 Dokumentstudie 

Dokumentsstudie har utförts för att styra vår undersökning om hur den svenska 

bankbranschen använder retoriken i sin miljöredovisning i sina hållbarhetsrapporter för 

att svara på externt tryck. En dokumentsstudie bygger på färdiga källor såsom statistik, 

tidningar, böcker, tidskrifter eller årsrapporter (Andersen, 1994). Denna metod är lämplig 

för denna studie eftersom vi ska undersöka dåtid. Att undersöka dåtid ger studien 

möjligheten att jämföra hur retoriken används samt förändras i takt med externa 

påtryckningar. Andersen (1994) påpekar att undersökningar som bygger på det förflutna 

begränsar ens val till flera andra undersökningsmetoder. För denna studie hade det även 

varit lämpligt att utföra intervjuer, men på grund av risken med att respondenterna hade 

berättat utifrån hur de vill framställa banken har den uteslutits. Även riskerna med att 
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respondenterna inte skulle komma ihåg eller förvränga sin minnesbild har tagits i 

beaktning vid uteslutandet av intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 
3.3.1.1 Hållbarhetsrapporter 

För att studera hur retoriken används samt förändras i svenska bankers miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter har det utförts en dokumentsstudie på fyra storbankers 

hållbarhetsrapporter. Miljöredovisningen i hållbarhetsrapporterna har hämtats in från de 

utvalda bankernas hemsida. När hållbarhetsrapporter inte var tillgängliga på bankernas 

hemsidor studerades alternativt årsredovisningsrapporterna där hållbarhetsrapporterna var 

integrerade. Dessa hållbarhetsrapporter innehöll bankernas miljöredovisning, vilket 

visade oss hur bankerna argumenterar för deras indirekta miljöpåverkan. 

 

Carrington (2014) påpekar att hållbarhetsrapporter anses vara en trovärdig källa eftersom 

de granskas av en extern part, alltså en revisor. Att hållbarhetsrapporter granskas av en 

revisor är av betydelse för denna studie eftersom dessa rapporter ligger till grund för 

studien. Att hållbarhetsrapporter är trovärdiga ökar sannolikheten att vår studies resultat 

faktiskt återspeglar hur bankerna använder retorik i sin miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Vidare säger Ljungdahl (1999) samt 

O`Donovan (2002) att hållbarhetsrapporter är en av de vanligaste kanalerna för att 

kommunicera med miljöintresserade intressenter. Således är det en hög sannolikhet att de 

används för att svara på externt tryck som har uttryckts i media från olika intressenter. Vi 

fann därmed texten i hållbarhetsrapporter som den mest lämpliga texten att utgå ifrån. 

 

Andersen (1994) förklarar att det är lämpligt att börja med allmänna dokument såsom 

hållbarhetsrapporter för att på så sätt bygga en grundlig uppfattning om ämnesområdet 

och därefter inrikta sig mot ett specifikt område. Att utgå från hållbarhetsrapporter som 

dokument gav oss en sammanfattande bild av hur bankerna argumenterar för sin indirekta 

miljöpåverkan. 

 

Vidare utges dessa hållbarhetsrapporter en gång varje år i jämförelse med andra texter 

såsom reklamfilmer, debattartiklar och pressmeddelanden, vars texter uppdateras 

kontinuerligt under samma år. Hade vi istället valt att analysera pressmeddelanden, 

debattartiklar och reklamfilmer hade det försvårat analyseringen av det retoriska mönstret 

i texterna eftersom det bara visar hur bankerna använder retorik i ett specifikt 

sammanhang. 
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Hållbarhetsrapporter överensstämmer med det som Bryman och Bell (2005) beskriver att 

årsrapporter är officiella dokument. Med officiella dokument menas dokument som är 

tillgängliga för allmänheten. Hållbarhetsrapporter har därmed en liknande motsvarighet 

till årsrapporter, eftersom båda är tillgängliga dokument för allmänheten. Att använda 

hållbarhetsrapporter som grundläggande källa har hjälpt oss att besvara studiens 

frågeställning om hur de svenska bankerna använder retorik i sin miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporterna för att svara på externt tryck. Detta eftersom 

hållbarhetsrapporterna gav oss möjligheten att studera bankernas retorik. Dessutom har vi 

genom dessa hållbarhetsrapporter kunnat samla in citat, där bankerna beskriver hur de 

arbetar med sin indirekta miljöpåverkan. 

 
3.3.1.2 Media artiklar 

För att studera hur det externa trycket på bankerna såg ut under den valda tidsperioden 

utgick vi från externt tryck från media. Valet av externt tryck från media grundar sig i att 

media består av flera kanaler där det förekommer flera olika intressenter vilket ger oss en 

överblick på hur stort tryck det är på bankerna. Vidare anser vi liksom Islam och Deegan 

(2010) att media är en viktig faktor för att skapa samhällsintressen och förväntningar. 

Med det menas att media har förmågan att påverka samhällets förväntningar och därefter 

hur företaget kommunicerar med samhället. Islam och Deegan (2010) förklarar att 

samhället behöver media för att informera dem om vad som är ett viktigt problem. När 

media uppmärksammar något som ett viktigt problem blir det problemet av stor vikt för 

samhället. Av denna anledning är det av betydelse att studera hur tryck på bankerna från 

media ändras eftersom media kan starkt påverka samhällets förväntningar på bankernas 

indirekta miljöpåverkan. Att studera externt tryck från media gav oss möjligheten att få 

överblick av hur samhällets förväntningar på bankernas indirekta miljöpåverkan såg ut 

under den valda tidsperioden. Denna metod är även lämplig för vår studie eftersom den är 

tillgänglig för oss. 

 

I studien har vi dock inte studerat alla kanaler som finns i media. Vi har begränsat oss till 

att endast studera artiklar från media för att få konkreta och pålitliga åsikter om 

bankernas indirekta miljöpåverkan. Media artiklarna samlades in genom mediearkivet 

Retriever (en databas över artiklar från svenska dagstidningar, tidskrifter, webb, print, 

radio och tv). Genom mediearkivet Retriever har vi kunnat följa hur mediatrycket på 

bankernas indirekta miljöpåverkan ändras från år till år. Valet av Retriever grundar sig 
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i att det är ett pålitligt mediearkiv eftersom de granskar så att samtliga artiklar där är av 

redaktionell karaktär och har en ansvarig utgivare som kan ansvara för det publicerade 

innehållet. Vidare ser mediearkivet Retriever över samtliga artiklars kvalitet och relevans 

(Retriever, u. å). 

 
3.3.2 Insamling av sekundärdata 

Det har varit nödvändigt för studien att även samla in sekundära data för att på så sätt 

kunna förklara relevanta begrepp samt vad tidigare forskning har kommit fram till inom 

ämnet. Vi har sökt litteratur om ämnet på biblioteket i Högskolan i Skövde. Vi har även 

sökt efter tidigare forskning i databaserna WorldCat discovery och Business Source 

Premier, via biblioteket på Högskolan i Skövde. Sök orden som har använts är 

“legitimacy and environmental disclosures”, “legitimation strategies and environmental 

disaster”, “ environmental legitimacy and ethos, logos, pathos”, “bank and legitimacy” 

och “ proactivity and reactivity and environmental legitimacy”. På detta sätt har vi funnit 

information om ämnet, i böcker, avhandlingar, artiklar och i form av fakta och statistiska 

uppgifter. Källorna har tillämpats med försiktighet och på ett kritiskt sätt. Med det menas 

att vi har läst mer än en källa innan vi inkluderade den informationen i studien. 

 
3.4 Retorisk textanalys 

Eftersom valet av metod har varit dokumentstudie, har vi utifrån dessa dokument 

genomfört en textanalys med retorisk orientering. Detta för att uppfylla studiens syfte 

som är att beskriva hur retoriken används i svenska bankers miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. I denna studie har vi utgått ifrån 

bankernas miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att genomföra den retoriska 

textanalysen. 

 

I studien begränsade vi oss till de tre argumentationsmedlen ethos, pathos och logos. 

Detta trots att det finns flera olika sätt att utföra retoriska textanalys (Renberg, 2007). För 

att identifiera när ethos-/ logos-/ pathos-argumentation förekommer i bankernas 

miljöredovisning i hållbarhetsrapporter har vi följt Wæraas och Ihlen (2009) tema för 

klassificering av de olika argumentationsmedlen. Nedan visas Wæraas och Ihlen (2009) 

tema för klassificering. 
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Figur 3.1  Tema för klassificering. Källa: Wæraas och Ihlens (2009). 

 

För att ytterligare säkerställa när en argumentation hade ethos-/logos-/pathos-karaktär 

utgick vi utifrån från Wæraas och Ihlens (2009) exempel av hur Toyota använde retorik i 

sin miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att påverka mottagaren. Mottagare 

bedömer vi att Wæraas och Ihlens (2009) även syftar på läsare. Nedan ges exemplen. 

 

Exempel 1 (ethos) 

Wæraas och Ihlen (2009) beskriver hur Toyota använder argumentationsmedlet ethos i 

sin miljöredovisning i hållbarhetsrapport för att skapa tillit och förtroende hos 

mottagaren, genom att grunda sin sina argumentationer på expertis, självkritik och 

samstämmighet. Toyota talar gott om företagets teknik för att få kunderna att tro på att 

Toyota är ett miljömedvetet företag. Toyota beskriver att "Hybrid Synergy Drive" är den 

teknik som är drivkraften bakom miljövänliga bilar. Dessutom innehåller rapporten en 

stor mängd tekniska termer med dess förkortningar, som HSD, FCHV, AT-PZEV, LEED, 

FY2006 och ULEV. Detta bidrar till intrycket av en hög nivå på kunskap, kompetens och 

expertis. 

 

Exempel 2 (logos) 

Wæraas och Ihlen (2009) beskriver hur Toyota använder det argumentationsmedlet logos. 

Genom att grunda sina argumentationer i sin miljöredovisning i hållbarhetsrapport på 

fakta och bevis för att övertyga mottagaren. Toyota påstår att sina miljövänliga bilar 

(Hybrid bilar) bidrar till en lägre bensinkonsumtion samt till en mindre miljöförstöring. 

Fakta och bevis som Toyota framhävde i sina logos-argumentationer var att miljövänliga 

bilarna sparar över 178 miljoner gallonsbensin vilket är en minskning på 1,6 miljoner ton 

koldioxidutsläpp i atmosfären. 

 

Exempel 3 (pathos) 

Wæraas och Ihlen (2009) beskriver hur Toyota använder argumentationsmedlet pathos i 

Ethos 

 
(2) “We clean up our own act.” 

 
(3) “We are like you” 
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sin miljöredovisning i hållbarhetsrapport för att skapa empati och sympati hos 

mottagaren, genom att basera sina argumentationer på känslor, aspiration, lojalitet och 

vänskap. Toyota försöker ge signal om att företaget inte har bara vinster i sitt sinne, utan 

snarare att företaget har ytterligare något än det att erbjuda. Till exempel att dela en 

frivillig uppgift med sina kunder att samarbeta för att förbättra lokalsamhällen och 

parkerna. Toyotas miljöredovisning i hållbarhetsrapport har en rubrik ”you can help” 

(egen översättning ”du kan hjälpa”). Denna rubrik erbjuder kunderna att vara delaktiga 

med Toyota för att skydda miljön, genom att köra miljövänliga bilar för att minska 

koldioxidutsläpp, vilket minskar bilars påverkan på miljön och sparsam för kunderna. 

 

Vidare analyserade vi varje banks miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för sig, från år 

till år. Detta för att skilja på hur de olika bankerna specifikt använder 

argumentationsmedlen samt hur bankernas retorik ändras från år till år. Därefter använde 

vi oss av en kategoriseringstabell (se tabell 4.1), där vi gjorde en markering för varje 

gång det förekom ethos-/ logos-/ pathos-argumentation i bankens miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporten. Det argumentationsmedel som hade flest markeringar var det mest 

använda argumentationsmedlet i rapporten. Att besluta vilket argumentationsmedel som 

var det mest använda skulle visa oss tydligt hur bankerna ändrar retorik från år till år för 

att svara på externt tryck. 

 

För att uppfylla studiens syfte har valet av att göra en retorisk textanalys varit relevant. 

Detta eftersom enligt Renberg (2013) retorisk textanalys syftar på att identifiera och 

granska de bakomliggande strategier som används för att kunna påverka omvärldens 

uppfattning. I studien granskades och identifierades vilka retoriska argument som 

bankerna har använt för att kommunicera sin indirekta miljöpåverkan med sina 

intressenter för att behålla eller återfå legitimitet. 

 

Genom att jämföra hur retoriken i hållbarhetsrapporterna ändras mellan åren 2015–2017 i 

takt med mediatrycket kunde vi bilda en uppfattning om förhållandet mellan bankernas 

användning av retorik och externa påtryckningar från media. Att välja en tidsperiod 

istället för ett år gav oss möjligheten att jämföra hur retoriken används före och efter 

externt tryck, i form av tryck från media . 
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3.5 Urval av bransch, banker och tidsperiod 

Bankbranschen har stor inflytande på Sveriges ekonomi. Dock har den varit den 

långsammaste branschen med att miljöredovisa (Svenska Bankföreningen, 2017). 

Bankbranschen är en bransch som har upplevt ett nytt tryck. Ett tryck som går utanför 

deras direkta påverkan och som kräver att bankerna tar större ansvar för mer än sin 

direkta påverkan. När det utökade ansvaret inte besvaras kan legitimitetsgap förekomma. 

Detta ger oss möjligheten att studera hur retoriken använts när trycket blir större. 

 

Då vi utgår från mediaupptäckandet av bankers investering i fossil energi fann vi det 

lämpligt att ta med de fyra storbankerna som hade högst investeringar i fossil energi år 

2016 (FairFinanceGuide, 2018). De valda bankerna som undersökningen bygger på är 

därmed Nordea, Swedbank, SEB och Danske Bank. Det är till fördel för denna studie att 

studera just dessa fyra banker eftersom de fick mest tryck för sina investeringar vilket 

ökar sannolikheten att det återspeglas i deras användning av retorik i sina 

miljöredovisningar i hållbarhetsrapporter. Hade vi även inkluderat alla andra banker med 

lägre investeringar hade det försvårat att se sambandet mellan mediatrycket och 

retoriken i miljöredovisningen i hållbarhetsrapporterna. Detta eftersom det är mer 

sannolikt att dessa banker inte utsätts för lika stort tryck i media och därmed inte 

argumenterar för det. Dessutom hade det varit för mycket information att strukturera och 

analysera med hänsyn till studiens begränsade tid och resurser. 

 
Vi analyserade hur bankerna framställer sina argument för att påverka läsarna gällande 

sin indirekta miljöpåverkan. De hållbarhetsrapporter som analyserades samt det media 

trycket är från åren 2015, 2016 och 2017. Som nämnts tidigare var det år 2016 som de 

fyra stora svenska bankerna investerade flera miljarder kronor i fossil energi vilket fick 

stor uppmärksamhet (Naturskyddsföreningen, 2018). Valet av tidsperioden 2015 till 2017 

grundar sig även i att vi vill analysera så nytt material som möjligt i relation till det ökade 

trycket den svenska bankbranschen upplever beträffande deras indirekta miljöpåverkan. 

Skulle materialet vara flera år gammalt, skulle det påverka studien negativt eftersom det 

framgår i Svenska Bankföreningen (2017) att den svenska bankbranschen förväntas ta 

större miljöansvar och även redovisa det vilket indikerar att bankerna tidigare inte har 

miljöredovisad i stor utsträckning. Att utgå från ett gammalt material hade därmed 

försvårat för oss att få ihop tillräckligt med data för att kunna utföra studien. 
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3.6 Bearbetning och analys av datainsamling 

Vår studie bygger på en kvalitativ metod vilket enligt Lind (2014) kan orsaka ett flöde av 

stora mängder av information. Det är därmed av stor betydelse enligt Larsson, Lilja och 

Mannheimer (2005) att undersökaren finner en strategi för att kategorisera det insamlade 

data och därefter identifiera mönster och kopplingar mellan det varierande insamlade 

data. 

 

Empiriska data, det vill säga citaten från bankernas miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter, från den retoriska textanalysen strukturerades med hjälp av en 

kategoriseringstabell (se tabell 4. 1) samt andra tabeller. Vi delade upp det insamlade data 

från den retoriska textanalysen i det år samt till den banken den tillhör. För att se hur 

bankerna använder retorik för att beskriva deras indirekta miljöpåverkan inkluderas flera 

citat i empirin. Eftersom vi hade identifierat ett högt antal citat har vi valt att inte 

inkludera alla citat som text i empirin. Däremot har vi presenterat antal citat av de tre 

olika argumentationsmedlen i flera tabeller. Valet att presentera alla citat i form av siffror 

i olika tabeller gav oss möjligheten att även analysera förändringen av retoriken i 

bankernas miljöredovisning i hållbarhetsrapporter. Sedan studerade vi hur mediatrycket 

såg ut för varje år. Detta för att se hur trycket från media påverkar bankernas användning 

av retorik. 

 

Dessutom jämfördes de fyra bankernas användning av retorik med hjälp av de olika 

tabellerna i empirin. Därefter undersökte vi hur trycket från media på bankerna skiljde 

sig. Detta för att se om det fanns ett samband mellan trycket från media och bankernas 

användning av retorik. Vidare analyserades det uppvisade mönstret vi har funnit från 

empirin med hjälp av analysmodellen. För att hitta relevanta mönster och kopplingar från 

empirin har vi använt oss av olika begrepp och den teori som redogörs i studiens 

referensram. Detta för att kunna få en djupare förståelse för problemområdet och även 

kunna besvara studiens forskningsfråga. 

 
3.7 Trovärdighetsdiskussion 

En kritik som kan finnas i dokumentstudier är brist på trovärdighet på grund av att det 

styrda materialet är fastlagt av organisationer (Andersen, 1994). Därför strävar författarna 

efter en hög trovärdighet för att uppnå en god kvalité i denna undersökning. Studiens 

trovärdighet ökas genom att tillämpa olika kriterier vid en bedömning av dokuments 

kvalité. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
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Beträffande vilket slags dokument som ska bedömas varierar dessa kriterier (Bryman & 

Bell, 2005). 

 
Tillförlitligheten i denna studie kan ifrågasättas eftersom vår dokumentsstudie bygger på 

hållbarhetsrapporter. Bryman och Bell (2005) påpekar att andrahandskällor såsom 

dokument, kan i ifrågasättas om det finns skevheter i informationskällan. En sådan källa 

bör betraktas med försiktighet eftersom dessa dokument i vissa fall inte beskriver 

verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Hållbarhetsrapporterna hämtades in från de utvalda 

bankernas webbsidor. Dessa hållbarhetsrapporter anser författarna av denna studie är 

trovärdiga källor liksom Carrington (2014), eftersom rapporterna granskas av en extern 

part, alltså en revisor. Revisorn är en extern part och är inte en del av företaget vilket 

säkerställer att informationen som förekommer i hållbarhetsrapporterna överensstämmer 

med verkligheten. Detta innebär att de hållbarhetsrapporter som studien bygger på är 

trovärdiga, vilket i sin tur ökar vår studies trovärdighet. 

 

Jacobsen (2002) förklarar att för att öka tillförlitligheten är det av stor betydelse att de 

använda källorna i studien har en nära koppling till ämnesområdet, annars kan det finnas 

risk att studien fylls med onödig informationen. För att stärka tillförlitligheten i vår studie 

har vi samlat in data beträffande nyckelbegrepp såsom legitimitetsgap, indirekt 

miljöpåverkan, miljöredovisning, hållbarhetsrapporter och retorik. Även legitimitetsteorin 

har använts som stöd för att kunna besvara studiens frågeställning hur används samt 

förändras retorik i svenska bankers miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att svara 

på externt tryck. 

 

För att hitta trycket från media på bankerna gällande deras indirekta miljöpåverkan så 

använts mediearkivet Retriever från biblioteket i högskolan i Skövde. En av 

anledningarna till att valet av mediearkivet Retriever bygger hög tillförlighet för studie är 

för att de granskar så att samtliga artiklar där är av redaktionell karaktär och har en 

ansvarig utgivare. Vidare ser mediearkivet Retriever över samtliga artiklars kvalitet och 

relevans (Retriever, u. å). 

 

Överförbarhet handlar om hur pass överförbara resultat är till en annan kontext eller 

tidpunkt (Bryman & Bell, 2005). Hållbarhetsrapporter medverkar till en djupförståelse 

för hur retoriken används i miljöredovisning i svenska bankers hållbarhetsrapporter. En 

kvalitativ forskning koncentrerar på att upptäcka en mening eller en betydelse av den 



35  

aspekten av den sociala verkligheten som studeras (Bryman & Bell, 2005), i detta fall de 

fyra storbanker som har högst investering i fossil energi. Författarna anser att urvalet av 

de fyra storbankerna vars miljöredovisning i hållbarhetsrapporter ska studeras kommer att 

ge en fyllig redogörelse eller beskrivning som kan anses vara överförbar på samtliga 

banker. 

 

Pålitlighet; i vår studie har resultatet av textanalysen presenterats genom att använda 

kategoriseringstabellen (se tabell 4.1). Vi har läst varje dokument individuellt och det 

individuella resultatet jämfördes för att för att se om vi kommer fram till samma slutsats. 

Detta gör att vi inte misstolkar texten och bidrar till att öka pålitligheten. Enligt Bryman 

och Bell (2005) ökar pålitligheten av en sådan studie om den blir granskad under hela 

forskningsprocessen. Genom att medvetet förhålla oss kritiska till vårt arbete ökar vi 

studiens pålitlighet. 

 

Gällande konfirmering påpekar Bryman och Bell (2005) att det är svårt att fånga ett 

komplett objektivt perspektiv i forskningen eftersom forskarens värderingar och tankar 

både på ett medvetet och ett omedvetet plan kan påverka studiens resultat. Detta kan ha 

stor inverkan på studiens trovärdighet. Därför anser vi att det är viktigt i vår studie att ha 

uteslutit våra personliga tankar och värderingar så mycket som möjligt samt att vi har 

varit neutrala för att öka trovärdigheten. 

 
3.8 Etiska aspekter 

Det primära insamlade data i denna studie bygger på dokumenterade källor, det vill säga 

hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsrapporter stämmer överens med vad Bryman och Bell 

(2005) betonar är offentliga dokument. Dessa eftersom dokumenterade källor inte 

innehåller hemligstämplad information som kan strida mot etiska aspekter eftersom de är 

offentliga och godkända av inblandade aktörer. Etiska aspekter har därmed inte någon 

större relevans i denna studie gällande valet av dokumentstudie. 

 

Däremot har författarna av denna studie agerat etiskt vid genomförandet av den retoriska 

textanalysen på de olika bankernas hållbarhetsrapporter. Detta genom att läsa varje 

dokument individuellt och det individuella resultatet jämfördes för att se om vi kommer 

fram till samma slutsatser. Detta visar på något sätt att vi har genomfört textanalysen 

utan att ta in våra personliga uppfattningar om bankerna. Detta eftersom vi har kommit 

fram till samma slutsatser. Däremot förklarar Bryman och Bell (2005) svårigheten med 

att helt utesluta personliga uppfattningar. Vi kan därmed inte påstå att våra uppfattningar 
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               inte omedvetet har påverkat den retoriska textanalysen.  

 

3.9 Metodkritik 

Bryman och Bell (2005) förklarar att resultat från kvalitativa undersökningar är svåra att 

generalisera. Detta eftersom den kvalitativa forskaren genomför deltagande observation 

på ett visst antal individer eller organisationer. Med hänsyn till begränsningen i urvalet av 

fyra banker begränsar det våra möjligheter till att generalisera resultaten för den svenska 

bankbranschen. Även urvalet av tidperioden begränsar möjligheten att generalisera hur 

retoriken används av svenska banker. Vår förhoppning är dock att det kan ge en tendens 

på hur ett signifikant resultat hade sett ut, detta eftersom de valda bankerna är storbanker. 

 

En annan problematik med kvalitativa undersökningar, förklarar Bryman och Bell (2005), 

är att den kan vara alldeles för subjektiv. Med det menas att kvalitativa studier oftast 

bygger på vad forskaren anser vara viktigt och betydelsefull för studien. För denna studie 

har detta inte varit en problematik eftersom vi varken har personliga relationer eller 

preferens på bankerna i studien. Däremot är det viktigt att ta i beaktning att den retoriska 

textanalysen vi har genomfört inte nödvändigtvis ger faktisk tolkning om hur andra 

tolkare väljer att tolka bankernas användning av retorik. Vi har i vår studie valt att på 

objektivt sätt tolka bankernas retorik i hållbarhetsrapporter. Däremot kan andra tolkare 

påverkas av deras erfarenheter, värderingar och syn på bankerna. Detta styrks även av 

Ekström och Larsson (2010) som påpekar att det alltid finns personliga anledningar till att 

analysera ett visst ämne och att det är svårt att undvika att inkludera erfarenheter och 

värderingar i analysprocessen. 
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4. Empiri och analys 

I följande kapitel presenteras det insamlade data som har framkommit från 

dokumentstudien och mediearkivet. Inledningsvis presenteras hur det externa trycket från 

media på bankerna har sett ut för varje år, följt av retorik för att svara på externt tryck 

från media. Därefter analyseras det insamlade data med hjälp av analysmodellen från 

referensramen. Även tidigare studier som finns i referensramen används som grund för 

analyseringen. Därefter avslutas kapitlet med en sammanfattning. Analysen besvarar vår 

forskningsfråga löpande i texten. 

4.1 Externt tryck från media 

Mellan tidsramen 2015 till 2017 som studien bygger på upplevde bankbranschen 

varierande tryck från media beträffande bankernas indirekta miljöpåverkan. Banker kan 

ha indirekt miljöpåverkan genom sina val av investeringar och kreditgivning. För att följa 

hur trycket ändrar sig från år 2015 till 2017 har mediearkivet varit tillhanda och sökordet 

som användes i mediearkivet var ”svenska banker och fossil energi”. 

4.1.1 Externt tryck från media 2015 

År 2015 fanns en del påtryckningar på de svenska bankerna gällande deras hållbara 

investeringar. Detta vet vi genom att ha använt mediearkivet och fått fram 13 artiklar som 

diskuterar bankernas icke-hållbara investeringar. Dessa artiklar omfattar SEB, Nordea, 

Swedbank och Danske Bank (se bilaga 3). 

 
I flertal artiklar diskuteras det hur väl de svenska bankerna följer internationella principer 

för hållbarhet. Det nämns i artikeln Finansliv (2015) att bankkunder uttrycker att de vill 

att bankerna ska ta större hänsyn till hållbarhet. FairFinanceGuides granskning av 

bankernas förhållningssätt till miljö vid investering diskuteras i några av dessa media 

artiklar såsom Fria Tidningen (2015) och Aktuell Hållbarhet (2015). Granskningen visade 

att de sju största bankerna i Sverige, inklusive SEB, Danske Bank, Nordea och 

Swedbank, har totalt investerat drygt 114 miljarder kronor i fossil energi under perioden 

2010–2015 men bara 28 miljarder kronor till förnybar energi. I Aktuell Hållbarhet (2015) 

framkom det att det var oerhört dåligt att bankerna har förbättrar sig så pass lite. 

Bankerna bör enligt Jakob König, som är projektledare för FairFinanceGuide på Sveriges 

Konsumenter, investera mer i förnybar energi och mindre i fossil energi. 
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SEB får dock ett bra omdöme i fåtal artiklar, där det framgår att SEB har under perioden 

2010–2015 ökat andelen satsning på förnybar energi i jämförelse med Danske Bank som 

har minskat sin andel i sol, vind och geotermisk energi, det vill säga förnybar energi. 

 
4.1.2 Externt tryck från media 2016 

Under år 2016 har det blivit ett ökat tryck på bankerna gällande deras investeringar. Vid 

sökning om detta ämne i mediearkivet var det inte endast en bank som fick tryck, utan ett 

allmänt tryck på de svenska bankerna. Det var totalt 29 artiklar som diskuterade de icke- 

hållbara investeringarna i de svenska storbankerna (se bilaga 3). 

 

Det finns olika organisationer, såsom Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, 

Greenpeace med flera, som sätter tryck på politiker att följa det globala klimatavtalet som 

världen har enats om där temperaturökningen ska hållas under 2 grader med sikte på 1,5 

grader. För att uppnå detta mål måste fokus ligga på att minska användandet av fossil 

energi. De olika organisationerna har gett tips om hur målet ska uppnås. Ett av dessa var 

att öka klimatsmarta investeringar i finanssektorn. Därför är det viktigt att regeringen 

kräver koldioxidredovisning från bland annat alla banker. Detta sätter större press på 

bankerna (Piteå Tidningen, 2016). 

 

Under år 2016 diskuteras det i flera av dessa artiklar såsom Borlänge Tidning (2016), 

Östra Småland (2016) och Sundsvalls Tidning (2016) om bankernas investeringar i fossil 

energi. I Finansliv (2016) framkommer det att FairFinanceGuide återigen granskat 

Sveriges storbanker och det visade sig att bankerna i praktiken inte lever upp till sina 

riktlinjer. I FairFinanceGuides fallstudier fick fem av sju banker underkänt. SEB är den 

banken som uppfyller FairFinanceGuides granskning av principer bäst. Under 2016 

meddelade SEB att banken inte längre kommer att göra nya investeringar i företag som 

har stor verksamhet i kolbrytning. 

 
4.1.3 Externt tryck från media 2017 

I 2017 har det blivit ett mindre tryck på bankerna angående deras hållbara investeringar i 

jämförelse med år 2015 och 2016. Vid sökning om detta ämne i mediearkivet var det 

endast 10 artiklar som diskuterade de svenska bankernas icke-hållbara investeringar (se 

bilaga 3). 
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Under år 2017 genomförde Svenska Dagbladet en jämförelseanalys bland svenska 

storbankerna mellan år 2015 till 2017 med hjälp av analysverktyget Holdings. Resultatet 

visade att åtta av de tio största svenska ägarna har höjt sitt ägande i oljebolaget Lundin 

Petroleum. Bland dessa åtta bankerna hade Swedbank minskat sitt ägarskap i oljebolaget 

Lundin Petroleum med 1 513 MSEK. Dock har Nordea, Danske Bank och SEB ökat sitt 

ägarskap med 851, 420 respektive 250 MSEK (Svenska Dagbladet, 2017). 

 

I FairFinanceGuide (2017) diskuteras det hur dåligt bankerna presterar när det gäller 

hållbarhet såsom investeringar i Lundin Petroleum och finansiering av kontroversiella 

palmoljeplantager i Indonesien. Det framkommer att ingen av bankerna fick godkänt i 

granskningen, men att Swedbank stack ut genom att vara någorlunda bättre än de andra 

bankerna i granskningen. Jakob König, projektledare i FairFinanceGuiden, säger att “Det 

är fortfarande en stor lucka mellan vad bankerna säger och vad de gör. Framförallt 

satsar de för lite resurser på att se till att den finansiella verksamheten lever upp till 

bankens hållbarhetslöften” (FairFinanceGuide, 2017). 

 
4.2 Retorik för att svara på externt tryck från media 

Med hjälp av en kategoriseringstabell (se tabell 4.1) studeras retoriken i samtliga utvalda 

hållbarhetsrapporter. I kategoriseringstabellen ingår nyckelord som ska vägleda 

författarna i bedömning av om en rapports argumentationsmedel är logos, ethos eller 

pathos. 
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Denna tabell har använts som ett verktyg vid kategorisering av retoriken som används i 

rapporterna. Varje gång bankerna resonerar på ethos, logos eller pathos sätt kommer ett 

streck ritas under den rapporten. 

 

Informations 

kategori/banks 

namn 

 

Rapports-

namn 

 

 År 

 

 

Ethos 

 

Logos 

 

Pathos 

 
Förtroende, tillit 

  Respekt 

Expertis 

Självkritik 

Samstämmighet 

  

 

 
Meningsskapande 

   Starka- 

argument 

Saklighet 

Bevis 

Fakta 

 

 

 

Sympati, empati 

    Känslor 

Hopp 

Aspiration 

Lojalitet 

Vänskap 

 
Swedbank 

 
Integrerad- 

rapport 

2015 ////// (6) ////////// (10) //// (4) 

2016 ////////// (10) ////////// (10) /// (3) 

2017 //////////// (12) ////////////// 

(14) 

////// (6) 

 
Nordea 

 
Hållbarhets- 

rapport 

2015 ///// (5) ////////////// 

(14) 

//////// (8) 

2016 ///// (5) ///////// (9) ///////////// (13) 

2017 //////////////// (16) //////// (8) ///////////// (14) 

 
Danske Bank 

CR- 

rapport 

2015 ////////// (10) ////// (6) //// (4) 

2016 /// (3) //////////// (12) //////// (8) 

2017 /// (3) ///////////// (13) ////////// (10) 

 
SEB 

 
Hållbarhets- 

rapport 

2015 ////////// (10) /////// (7) ///// (5) 

2016 //////// (8) /////////////////// 

// (21) 

//////// (8) 

2017 ////////// (10) ////////// (10) ////// (6) 

 

Tabell 4.1 Kategorisering av det insamlade data från den retoriska textanalysen. 
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4.2.1 SEB 

Miljöredovisningen i SEB:s hållbarhetsrapporter från år 2015, 2016 och 2017 

delades upp i tre rubriker: ansvarsfulla investeringar, hållbar finansiering och indirekt 

påverkan. 

 

 

Figur 4. 1 Förändring i retorikargumentation i SEB:s miljöredovisning år 2015, 2016 & 2017. 

 
 

4.2.1.1 SEB:s användning och förändring av retorik för att svara på externt tryck 

 
SEB:s miljöredovisning i hållbarhetsrapport år 2015 

I 2015 upplevde bankbranschen ett litet tryck från media när det gäller hållbara 

investeringar. SEB upplevde inte direkt tryck, eftersom de fick goda vitsord gällande sina 

investeringar. Under detta år hade SEB ökat andelen satsning i förnybar energi (Aktuell 

Hållbarhet, 2015). Dock identifierades citat som visade att SEB svarade på det generella 

trycket som fanns mot bankbranschen. Under rubriken ansvarsfulla investeringar skrev 

SEB ”Ett externt analysföretag utvärderar de hållbara och etiska fonderna”1 (SEB 

hållbarhetsrapport, 2015, s. 18). Under rubriken hållbar finansiering skrev SEB ”Vid 

årsslutet 2015 hade totalt över 500 gröna obligationer givits ut av cirka 100 emittenter 

över hela världen till ett värde av nära 100 miljarder dollar, i över 20 olika valutor och 

strukturerade på en rad olika sätt.”2 (SEB hållbarhetsrapport, 2015, s. 21). Vidare skrev 

SEB under rubriken hållbar finansiering ”Vi kommer att vidareutveckla konceptet för 

gröna obligationer och utveckla nya produkter för kapitalmarknaderna inom ramen för 

ett finansiellt system som är går i linje med hållbar utveckling”3 (SEB hållbarhetsrapport, 

2015, s. 21).
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Det första citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker SEB 

övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att vara självkritiska. 

Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att självkritik bygger 

förtroende och tillit hos mottagaren. Det andra citatet kännetecknar en logos-

argumentation. SEB försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som Higgins & 

Walker (2012) förklarar presentera fakta som därmed skapar meningsskapande. Det tredje 

citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta eftersom SEB försöker övertyga 

läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa aspiration och därmed 

skapar sympati såväl som empati hos mottagaren. 

 

Vår studie visar att SEB använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det 

generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.1 visar var det dock i 

huvudsak ethos-argumentationer som användes för att svara på det generella trycket. 

Samtidigt var inte variationen mellan argumentationsmedlen särskilt stor. Utan en 

kombination av de olika argumentationsmedlen användes för att svara på det generella 

trycket som fanns. 

 
SEB:s miljöredovisning i hållbarhetsrapport 2016 

Under detta år blev det ett större tryck på bankbranschen i form av tryck på politikerna 

och att Sverige ingick i nya internationella klimatavtal beträffande miljöpåverkan. SEB 

fick inte direkt tryck i media gällande deras hållbara investeringar. Dock identifierades 

citat som visade att SEB svarade på det generella trycket som fanns mot bankbranschen. 

Under rubriken hållbar finansiering skrev SEB ”För att ytterligare förbättra ESG- 

dialogen med kunder drevs ett pilotprojekt i division för privatkunder och SME-företag i 

Sverige under 2016”4 (SEB hållbarhetsrapport, 2016, s. 21). Under rubriken hållbar 

finansiering skrev SEB”I linje med SEB:s uppdaterade ställningstagande om 

klimatförändringar går SEB:s energirelaterade låneportfölj gradvis mot att omfatta fler 

förnybara energikällor, vilka nu står för nästan en tredjedel. Fossila bränslen stod för 44 

procent, varav kol utgjorde mindre än en procent”5 (SEB hållbarhetsrapport, 2016, s. 

25). Vidare skrev SEB under rubriken ansvarsfulla investeringar “Många kunder frågar 

varför vi inte agerar tillräckligt snabbt eller kräver att vi omedelbart utesluter ett 

specifikt innehav. SEB strävar efter att bli mer transparenta i vårt arbetssätt.”6 (SEB 

hållbarhetsrapport, 2016, s. 19).
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Det fjärde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker SEB 

övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa expertis. Detta 

stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att expertis bygger 

förtroende och tillit hos mottagaren. Det femte citatet kännetecknar en logos-

argumentation. SEB försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som Higgins & 

Walker (2012) förklarar presentera fakta som därmed skapar meningsskapande. Det sjätte 

citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta eftersom SEB försöker övertyga 

läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa aspiration som därmed 

skapar sympati såväl som empati hos mottagaren. 

 
Vår studie visar att SEB använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det 

generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.1 visar var det dock i 

huvudsak logos-argumentationer som användes för att svara på det generella trycket. 

Variationen mellan ethos och pathos-argumentationer var lika mycket. I denna 

hållbarhetsrapport använde SEB en kombination av de olika argumentationsmedlen, dock 

främst logos, för att svara på det generella trycket som fanns. 

 
SEB:s miljöredovisning i hållbarhetsrapport 2017 

Det diskuteras ännu om den allmänna bankbranschens indirekta miljöpåverkan, däremot i 

mindre omfattning. SEB utsätts för direkt tryck beträffande sitt ökade ägarskap i 

oljebolaget Lundin Petroleum. Det identifierades citat som visade att SEB svarade på det 

direkta samt det generella trycket som fanns mot bankbranschen. Under rubriken indirekt 

påverkan skrev SEB “SEB anser att det är av största vikt att upprätthålla förtroendet 

bland relevanta intressenter.”7 (SEB hållbarhetsrapport, 2017, s. 67). Därefter skrev SEB 

under samma rubrik “År 2017 utfärdade SEB också sin första egna gröna obligation på 

500miljoner euro. Kapitalet är öronmärktförlån till gröna initiativ och lösningar och 

erbjuds stora företag och finansiella institutioner, kommuner, landsting och 

bostadsrättsföreningar.”8 (SEB hållbarhetsrapport, 2017, s. 71). Vidare skrev SEB under 

samma rubrik “SEB lägger stor vikt vid att känna sina kunder väl och anser att en 

ansvarsfullfinansiering och kreditgivning är en hörnsten i verksamheten, att det skapar 

hållbart kund och aktieägarvärde.”9 (SEB hållbarhetsrapport, 2017, s. 68). 
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Det sjunde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker SEB 

övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa respekt till sina 

intressenter. Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att 

respekt bygger förtroende och tillit hos mottagaren. Det åttonde citatet kännetecknar en 

logos-argumentation. SEB försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som Higgins 

& Walker (2012) förklarar presentera fakta som därmed skapar meningsskapande. Det 

nionde citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta eftersom SEB försöker 

övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa vänskap och 

därmed skapa sympati såväl som empati hos mottagaren. 

 
Studien visar att SEB använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det direkta 

samt det generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.1 visar var det 

dock i huvudsak ethos- och logos-argumentationer som användes för att svara på det 

direkta samt det generella trycket. Samtidigt var inte variationen mellan 

argumentationsmedlen särskilt stor. Utan en kombination av att använda de olika 

argumentationsmedlen användes för att svara på det direkta samt det generella trycket 

som fanns. 

 
4.2.2 Danske Bank 

Miljöredovisningen i Danske Banks CR rapporter från år 2015, 2016 och 2017 delades 

upp i fyra rubriker: hållbara investeringar, ansvarsfull kreditgivning, mot en ekonomi med 

låga koldioxidutsläpp och begränsning av koldioxidutsläpp. 

 

Figur 4.2 Förändring i retorikargumentation i Danske Bank:s miljöredovisning år 
2015, 2016 & 2017. 
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4.2.2.1 Danske Banks användning och förändring av retorik för att svara på externt 

tryck 

Danske Banks miljöredovisning i CR rapport 2015 

Under år 2015 upplevde bankbranschen ett litet tryck från media när det gäller hållbara 

investeringar. Danske Bank utsätts för direkt tryck gällande sin minskade andel 

investering i sol, vind och geotermisk energi. Det identifierades citat som visade att 

Danske Bank svarade på det direkta samt det generella trycket som fanns mot 

bankbranschen. Under rubriken ansvarsfull kreditgivning skrev Danske Bank”We 

integrate environmental, social and governance considerations in our investment 

practices, and when necessary, act as active owners". In addition, we invest with respect 

for international principles for human rights, labour rights, the environment and anti- 

corruption”10 (Danske Bank CR report, 2015, s. 17). Under rubriken mot en ekonomi 

med låga koldioxidutsläpp skrev Danske Bank “The 18,836 tonnes of emissions we could 

not eliminate, we offset by investing in carbon credit projects in India, Turkey, Lithuania 

and Uganda. All the projects guarantee a reduction of CO2 emissions.”11 (Danske Bank 

CR report, 2015, s. 22). Fortsättningsvis skrev Danske Bank under rubriken ansvarsfull 

kreditgivning “For us, responsible lending means ensuring a good customer experience 

and a long-lasting financial partnership based on mutual understanding and trust.”12 

(Danske Bank CR report, 2015, s. 17). 

 

Det tionde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker Danske 

Bank övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa respekt till 

sina intressenter. Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att 

respekt bygger förtroende och tillit hos mottagaren. Det elfte citatet kännetecknar en 

logos-argumentation. Danske Bank försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som 

Higgins & Walker (2012) förklarar presentera fakta och därmed skapa meningsskapande. 

Det tolfte citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta eftersom Danske Bank 

försöker övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa vänskap 

och lojalitet som därmed skapar sympati såväl som empati hos mottagaren. 

 

Studien visar att Danske Bank använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot 

det direkta samt det generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.2 

visar var det dock i huvudsak ethos-argumentationer som användes för att svara på det 

direkta samt det generella trycket. Samtidigt var inte variationen mellan 

argumentationsmedlen särskilt stor. Utan en kombination av de olika 

argumentationsmedlen användes för att svara på det direkta samt det generella trycket 
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som fanns.  

 

Danske Banks miljöredovisning i CR rapport 2016 

Under år 2016 upplevde bankbranschen större tryck från media gällande sin indirekta 

miljöpåverkan. Detta i form av tryck på politikerna och att Sverige ingick i nya 

internationella klimatavtal beträffande miljöpåverkan. Dock identifierades citat som visade 

att Danske Bank svarade på det generella trycket som fanns mot bankbranschen. Under 

rubriken hållbara investeringar skrev Danske Bank “In 2016, we continued to simplify our 

products and services and to develop our expertise, systems and processes in order to be able 

to exercise best practice.”13 (Danske Bank CR report, 2016, s. 22). Under rubriken ansvarsfull 

kreditgivning skrev Danske Bank” in 2016 we updated our credit policy to more explicity 

articulate the assessment of ESG risks in our credit standards.”14 (Danske Bank CR report, 

2016, s. 24). Vidare skrev Danske Bank under rubriken hållbara investeringar “When 

customers entrust us with their savings, we have an obligation to serve their interests by 

delivering both competitive and sustainable returns.”15 (Danske Bank CR report, 2016, s. 23). 

 
Det trettonde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker Danske 

Bank övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa expertis. 

Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att expertis bygger 

förtroende och tillit hos mottagaren. Det fjortonde citatet kännetecknar en logos-

argumentation. Danske Bank försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som Higgins 

& Walker (2012) förklarar presentera fakta som därmed skapar meningsskapande. Det 

femtonde citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta eftersom Danske Bank 

försöker övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa vänskap 

som därmed skapar sympati såväl som empati hos mottagaren. 

 

Studien visar att Danske Bank använde alla tre argumentationsmedlen för att svara 

mot det generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.2 visar var det 

dock i huvudsak logos-argumentationer som användes för att svara på det generella 

trycket. Samtidigt var inte variationen mellan argumentationsmedlen logos och 

pathos särskilt stor. Det minst använda argumentationsmedlet var ethos.  

 
Danske Banks miljöredovisning i CR rapport 2017 

Under år 2017 var ett allmänt tryck på bankbranschen från media beträffande deras indirekta 

miljöpåverkan. Dock utsätts Danske Bank för direkt tryck beträffande sitt ökade ägarskap i oljebolaget 
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Lundin Petroleum. Det identifierades citat som visade att Danske Bank svarade på det direkta samt det 

generella trycket som fanns mot bankbranschen. Danske Bank skrev under rubriken hållbara 

investeringar “We are signatories to the UN- supported Principles of Responsible Investments (PRI), the 

Montreal Carbon Pledge, and the Carbon Disclosure Project (CDP). We are also a member of the 

International Investors Group on Climate Change (IIGCC), the UN Environment Programme Finance 

Initiative (UNEP FI), and the Nordic institutional investor forums on sustainable investments (SIFs).”16 

(Danske Bank CR report, 2017, s. 26). Under rubriken begränsning av koldioxidutsläpp skrev Danske 

Bank“In 2017, our CO2 emissions totalled 18,089, a minor decline of 3,1% from the level in 2016”17 

(Danske Bank CR report, 2017, s. 30). Vidare skrev Danske Bank under rubrik hållbara investeringar 

”We are aware of the trade-off and in order to deliver consistent and transparent offerings to our 

customers, we will seek to be proactive within both ETFs and ESG investment as the trends converge”18 

(Danske Bank CR report, 2017, s. 27). 

 

Det sextonde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker Danske Bank övertyga 

sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa expertis. Detta stämmer överens med det 

Higgins & Walker (2012) förklarar att expertis bygger förtroende och tillit hos mottagaren. Det 

sjuttonde citatet kännetecknar en logos-argumentation. Danske Bank försöker i detta citat övertyga 

läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar presentera fakta som därmed skapar 

meningsskapande. Det citatet kännetecknar en logos-argumentation. Detta eftersom Danske Bank 

försöker övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa aspiration som därmed 

skapar sympati såväl som empati hos mottagaren. 

 

Studien visar att Danske Bank använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det direkta samt 

det generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.2 visar var det dock i huvudsak logos-

argumentationer som användes för att svara på det direkta samt det generella trycket. Samtidigt var inte 

variationen mellan argumentationsmedlen logos och pathos särskilt stor. Det minst använda 

argumentationsmedlet är ethos.
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4.2.3 Nordea 

Miljöredovisningen i Nordeas hållbarhetsrapporter från år 2015, 2016 och 2017 delades 

upp i fyra rubriker: ansvarsfulla investeringar, bli kolneutral, förmögenhetsförvaltning 

och bekämpa klimatförändringar med gröna obligationer. 

 

 
Figur 4.3 Förändring i retorikargumentation i Nordea:s miljöredovisning år 2015, 2016 & 

2017. 

 

4.2.3.1 Nordeas användning och förändring av retorik för att svara på externt tryck 

Nordeas miljöredovisning i hållbarhetsrapport 2015 

Under detta år upplevde bankbranschen endast ett litet tryck från media när det gäller 

hållbara investeringar. Nordea utsätts inte för direkt tryck. Dock identifierades citat som 

visade att Nordea svarade på det generella trycket som fanns i bankbranschen. Under 

rubriken ansvarsfulla investeringar skrev Nordea “We are a member of the Carbon 

Disclosure Project (CDP), which encourages companies to measure and self-report 

climate change, water and forest risk data”19 (Nordea hållbarhetsrapport, 2015, s. 25). 

Under rubriken ansvarsfulla investeringar skrev Nordea” We decided to exclude 28 

companies who derived at least 75 % of their revenues from sales of coal products and 

did not have a meaningful opportunity to diversify away from coal”20 (Nordea 

hållbarhetsrapport, 2015, s. 25). Fortsättningsvis under rubriken ansvarsfulla 

investeringar skrev Nordea “We believe increased transparency of the carbon footprint 

of funds helps tackle climate change.”21 (Nordea hållbarhetsrapport, 2015, s. 25).
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Det nittonde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker Nordea 

övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa expertis. Detta 

stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att visa expertis bygger 

förtroende och tillit hos mottagaren. Det tjugonde citatet kännetecknar en logos-

argumentation. Nordea försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som Higgins & 

Walker (2012) förklarar presentera bevis som därmed skapar meningsskapande. Det 

tjugoförsta citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta eftersom Nordea försöker 

övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa aspiration, hopp 

som därmed skapar sympati såväl som empati hos läsaren. 

 

Studien visar att Nordea använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det 

generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.3 visar var det dock i 

huvudsak logos-argumentation som användes för att svara på det generella trycket. 

Samtidigt var det inte variationen mellan argumentationsmedlen särskilt stor. Utan en 

kombination av de olika argumentationsmedlen användes för att svara på det generella 

trycket som fanns. 

 
Nordeas miljöredovisning i hållbarhetsrapport 2016 

Under 2016 hade den svenska bankbranschen fått större tryck på sig beträffande sin 

indirekta miljöpåverkan. Detta i form av tryck på politikerna och att Sverige ingick i nya 

internationella klimatavtal beträffande miljöpåverkan. Det identifierades citat som visade 

att Nordea svarade på det generella trycket som fanns i bankbranschen. Under rubriken 

förmögenhetsförvaltning skrev Nordea “Our Responsible Investment policy is based on 

PRI, which commits us to integrating ESG factors into our investment analysis, decision- 

making processes and ownership policies and practices.”22 (Nordea hållbarhetsrapport, 

2016, s. 30). Under rubriken förmögenhetsförvaltning skrev Nordea” 71 % of total assets 

have been subject to negative environmental and/or social screening”23 (Nordea 

hållbarhetsrapport, 2016, s. 31). Fortsättningsvis under rubriken förmögenhetsförvaltning 

skrev Nordea “Nordea encountered incidents that bruised our customers’ trust in us, and 

which we have taken measures on. To uphold long term, profitable customer 

relationships, we have embraced a more transparent and open structure, with the aim to 

integrate sustainability into all operations. By this approach, we can truly live our 

value”24 (Nordea hållbarhetsrapport, 2016, s. 30). 
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Det tjugoandra citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker Nordea 

övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa expertis. Detta 

stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att visa expertis bygger 

förtroende och tillit hos mottagaren. Det tjugotredje citatet kännetecknar en logos-

argumentation. Nordea försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som Higgins & 

Walker (2012) förklarar presentera fakta som därmed skapar meningsskapande. Det 

tjugofjärde citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta eftersom Nordea försöker 

övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar visa lojalitet, vänskap 

som därmed skapar sympati såväl som empati hos läsaren. 

 

Studien visar att Nordea använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det 

generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.3 visar var det dock i 

huvudsak pathos-argumentation som användes för att svara på det generella trycket. 

Samtidigt var det inte variationen mellan argumentationsmedlen särskilt stor. Utan en 

kombination av de olika argumentationsmedlen användes för att svara på det generella 

trycket som fanns. 

 
Nordeas miljöredovisning i hållbarhetsrapport 2017 

Under detta år diskuteras det fortfarande allmänt om bankbranschens indirekta 

miljöpåverkan, dock utsätts Nordea för direkt tryck beträffande deras ökade ägarskap i 

oljebolaget Lundin Petroleum. Det identifierades citat som visade att Nordea svarade på 

det direkta trycket som utsättas för. Under rubriken bekämpa klimatförändringar med 

gröna obligationer skrev Nordea “Taking a responsible approach to managing our 

environmental impacts is the right thing to do. It builds trust with our customers.”25 

(Nordea hållbarhetsrapport, 2017, s.12). Under rubriken bekämpa klimatförändringar 

med gröna obligationer skrev Nordea” We commit to refraining from providing new 

financing to energy production or mining companies that are primarily dependent on 

thermal coal.”26 (Nordea hållbarhetsrapport, 2017, s.12). Fortsättningsvis under rubriken 

bekämpa klimatförändringar med gröna obligationer skrev Nordea “At Nordea, we 

encourage the transformation of companies towards low-carbon and more resilient 

business models, and are focused on helping our customers finance such investment.”27 

(Nordea hållbarhetsrapport, 2017, s. 11). 
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Det tjugofemte citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker Nordea 

övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa samstämmighet. 

Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att visa 

samstämmighet bygger förtroende och tillit hos mottagaren. Det tjugosjätte citatet 

kännetecknar en logos-argumentation. Nordea försöker i detta citat övertyga läsaren 

genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar presentera ett starkt argument som 

därmed skapar meningsskapande. Det tjugosjunde citatet kännetecknar en pathos- 

argumentation. Detta eftersom Nordea försöker övertyga läsaren genom att som Higgins 

& Walker (2012) förklarar visa hopp, aspiration som därmed skapar sympati såväl som 

empati hos läsaren. 

 

Studien visar att Nordea använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det 

direkta trycket som Nordea utsattes för. Som figur 4.3 visar var det dock i huvudsak 

ethos-argumentation som användes för att svara på det direkta trycket. Samtidigt var det 

inte variationen mellan argumentationsmedlen särskilt stor. Utan en kombination av de 

olika argumentationsmedlen användes för att svara på det direkta samt generella trycket 

som fanns. 

 
4.2.4 Swedbank 

Miljöredovisningen i Swedbanks årsredovisningar från år 2015, 2016 och 2017 delades 

upp i två rubriker: spara/placera och låna/finansiera. 

 

 
Figur 4.4 Förändring i retorikargumentation i Swedbank:s miljöredovisning år 2015, 2016 & 

2017.
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4.2.4.1 Swedbanks användning och förändring av retorik för att svara på externt 

tryck 

Swedbanks miljöredovisning i årsredovisning 2015 

Gällande det hållbara investeringarna upplevde bankbranschen ett litet tryck från media 

under år 2015. Swedbank utsätts inte för direkt tryck. Dock identifierades citat som 

visade att Swedbank svarade på det generella trycket som fanns i bankbranschen. Under 

rubriken låna/finansiera skrev Swedbank “Vi arbetar med flera oberoende institut som är 

specialiserade på att granska och klassificera gröna obligationer.”28 (Swedbank 

årsredovisning, 2015, s. 181). Under rubriken spara/placera skrev Swedbank ”Sedan juni 

2015 investerar fondfamiljen Ethica inte i bolag som producerar fossila bränslen; kol, 

olja och gas.”29 (Swedbank årsredovisning, 2015, s. 182). Fortsättningsvis under rubriken 

spara/placera skrev Swedbank “Humanfond, är ideell. Fonden ger spararna möjlighet att 

donera två procent av fondvärdet per år till en valfri ansluten ideell organisation.”30 

(Swedbanks årsredovisning, 2015, s. 182). 

 

Det tjugoåttonde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker 

Swedbank övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa 

expertis. Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att visa 

expertis bygger förtroende och tillit hos mottagaren. Det tjugonionde citatet kännetecknar 

en logos-argumentation. Swedbank försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som 

Higgins & Walker (2012) förklarar presentera fakta som därmed skapar 

meningsskapande. Det trettionde citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta 

eftersom Swedbank försöker övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) 

förklarar visa aspiration, hopp som därmed skapar sympati såväl som empati hos läsaren. 

 

Studien visar att Swedbank använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det 

generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.4 visar var det dock i 

huvudsak logos-argumentation som användes för att svara på det generella trycket. 

Samtidigt var det inte variationen mellan argumentationsmedlen särskilt stor. Utan en 

kombination av de olika argumentationsmedlen användes för att svara på det generella 

trycket som fanns. 

 
Swedbanks miljöredovisning i årsredovisning 2016 

Under år 2016 upplevde bankbranschen större tryck från media gällande sin indirekta 

miljöpåverkan. Detta på grund av att politikerna i Sverige ingick i det nya 
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internationella klimatavtalet beträffande miljöpåverkan. Dock identifierades citat som 

visade att Swedbank svarade på det generella trycket som fanns i bankbranschen. Under 

rubriken låna/finansiera skrev Swedbank “Till stöd för hållbarhetsriskanalysen har 

Swedbank under 2016 utvecklat nya sektorriktlinjer som även fungerar som underlag för 

hållbarhetsdialog med kunder.”31 (Swedbank årsredovisning, 2016, s. 172). Under 

rubriken spara/placera skrev Swedbank ”Under året beslutades att även att utesluta 

bolag som producerar kol motsvarande 30 procent av omsättningen.”32 (Swedbank 

årsredovisning, 2016, s. 173). Fortsättningsvis under rubriken spara/placera skrev 

Swedbank “Vissa index väljs speciellt eftersom de utesluter kol- och oljeproduktion. 

Placeringarna kan fokuseras till bolag som drar nytta av framtida investeringar för att 

lösa omfattande globala utmaningar.”33 (Swedbank årsredovisning, 2016, s. 173). 

 

Det trettioförsta citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker 

Swedbank övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa 

expertis. Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att visa 

expertis bygger förtroende och tillit hos mottagaren. Det trettioandra citatet kännetecknar 

en logos-argumentation. Swedbank försöker i detta citat övertyga läsaren genom att som 

Higgins & Walker (2012) förklarar presentera fakta, bevis som därmed skapar 

meningsskapande. Det trettiotredje citatet kännetecknar en pathos-argumentation. Detta 

eftersom Swedbank försöker övertyga läsaren genom att som Higgins & Walker (2012) 

förklarar visa hopp som därmed skapar sympati såväl som empati hos läsaren. 

 

Studien visar att Swedbank använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot det 

generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.4 visar var det dock i 

huvudsak ethos- samt logos-argumentationer som användes för att svara på det generella 

trycket. Det minst använda argumentationsmedlet var pathos. 

 
Swedbanks miljöredovisning i årsredovisning 2017 

Under år 2017 var ett allmänt tryck på bankbranschen från media beträffande deras 

indirekta miljöpåverkan, dock fick Swedbank något mindre tryck från media. Detta 

eftersom de hade minskat sitt ägarskap i oljebolaget Lundin Petroleum. Det 

identifierades citat som visade att Swedbank svarade på det generella trycket som fanns 

i bankbranschen. Under rubriken låna/finansiera skrev Swedbank “Som vägledning för 

att bedöma företags hållbarhetsrisker har vi utvecklat tolv sektorriktlinjer som belyser 

betydande hållbarhetsrisker inom olika branscher, våra rekommendationer till 
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företagen samt globala principer och standarder att förhålla sig till”34 (Swedbank årsredovisning, 

2017, s. 186). Under rubriken låna/ finansiera skrev Swedbank” Swedbank har en 

koncernövergripande uteslutningslista där de bolag som vi helt utesluter finns med. 

Bakgrunden till att bolagen utesluts kan vara att de kränkt olika internationella normer 

kring mänskliga rättigheter, korruption, arbetsrätt och miljö”35 (Swedbank 

årsredovisning, 2017, s. 186). Fortsättningsvis under rubriken spara/placera skrev 

Swedbank “Svanenmärkta fonder uppfyller 25 obligatoriska krav som rör exkludering, 

inkludering, transparens och påverkan. Märkningen gör det enklare för kunderna att 

välja fonder som bidrar till hållbar utveckling.”36 (Swedbank årsredovisning, 2017, s. 

184). 

 

Det trettiofjärde citatet kännetecknar en ethos-argumentation. I detta citat försöker 

Swedbank övertyga sina läsare genom att bygga förtroende och tillit genom att visa 

expertis. Detta stämmer överens med det Higgins & Walker (2012) förklarar att visa 

expertis bygger förtroende och tillit hos mottagaren. Det trettiofemte citatet 

kännetecknar en logos-argumentation. Swedbank försöker i detta citat övertyga läsaren 

genom att som Higgins & Walker (2012) förklarar presentera fakta, bevis som därmed 

skapar meningsskapande. Det trettiosjätte citatet kännetecknar en pathos-

argumentation. Detta eftersom Swedbank försöker övertyga läsaren genom att som 

Higgins & Walker (2012) förklarar visa hopp som därmed skapar sympati såväl som 

empati hos läsaren. 

 

Studien visar att Swedbank använde alla tre argumentationsmedlen för att svara mot 

det generella trycket som bankbranschen utsattes för. Som figur 4.4 visar var det dock i 

huvudsak logos-argumentation som användes för att svara på det direkta samt generella 

trycket. Samtidigt var inte variationen mellan argumentationsmedlen logos och ethos 

särskilt stor. Det minst använda argumentationsmedlet är pathos.
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4.3 Sammanställning och analys av samtliga bankers användning av retorik samt 

förändring i retorik 

Den nedanstående tabellen (tabell 4. 2) illustrerar ett sammanställningsresultat över hur 

samtliga banker använder ethos, logos och pathos i sina miljöredovisningar i 

hållbarhetsrapporter. 

 

Rapportens utgivningsår Swedbank Nordea Danske Bank SEB Totalt 

2015 
Ethos+Logos+Pathos 

20 

6+10+4 

27 

5+14+8 

20 

10+6+4 

22 

10+7+5 

89 

2016 
Ethos+Logos+Pathos 

23 

10+10+3 

27 

5+9+13 

23 

3+12+8 

37 

8+21+8 

110 

2017 
Ethos+Logos+Pathos 

32 

12+14+6 

38 

16+8+14 

26 

3+13+10 

26 

10+10+6 

122 

 

Tabell 4.2 Sammanställningsresultat från den retoriska textanalysen av bankernas 

miljöredovisningar i hållbarhetsrapporter. 

 

 

 
Tabell (4.3) visar att under år 2015, 2016 och 2017 följer Swedbank och SEB samma 

mönster, det vill säga använder ethos och logos. Nordea har under år 2015 och 2016 

använt sig mest av argumentationsmedlen pathos och logos och år 2017 ändrades detta 

till ethos och pathos. Danske Bank har under år 2015 utgått från ethos och logos som 

Swedbank och SEB. Danske Bank har under år 2016 respektive 2017 ändrats detta till 

argumentationsmedlen pathos och logos. 

 
 

Rapportens utgivningsår Swedbank SEB Nordea Danske Bank 

ÅR 2015 Ethos 

Logos 

Ethos 

Logos 

Pathos 

Logos 

Ethos 

Logos 

ÅR 2016 Ethos 

Logos 

Ethos 

Logos 

Pathos 

Logos 

Pathos 

Logos 

ÅR 2017 Ethos 

Logos 

Ethos 

Logos 

Pathos 

Ethos 

Pathos 

Logos 

 
Tabell 4.3 Sammanställning av två mest frekvent använda argumentationsmedel. 

 

4.3.1 Externt tryck från media (2015) 

Under år 2015, när mediatrycket kring bankernas indirekta miljöpåverkan ännu inte var 

så starkt, använde också bankerna färre argument i sina hållbarhetsrapporter jämfört med 

år 2016 för att beskriva bankernas indirekta miljöpåverkan. Studien indikerar att 
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bankbranschen upplevde ett litet tryck från media vilket indikerar att bankerna matchar 

sina handlingar med samhällets förväntningar och därför inte behöver försvara sin 

legitimitet. Denna insikt stärks av O`Donovans (2002) iakttagelse att företag som inte har 

direkt miljöpåverkan inte har anledning att försvara sin legitimitet. Samtidigt visade vår 

studie av Swedbank, SEB, Danske Bank och Nordea att även om ett litet mediatryck 

identifierats används ethos-/ logos-/ pathos-argument som enligt Renberg (2013) används 

för att bygga trovärdighet, meningsskapande och empati. 

 

Bankerna befinner sig inte i ett stort legitimitetsgap under år 2015, eftersom 

det är endast 13 artiklar som diskuterar bankernas investeringar i fossila energin. Adams 

(2004) förklarar att legitimitetsgap kan förkomma om företaget avviker av samhällets 

normer och värderingar. Bankerna i studien avviker till en viss del från samhällets normer 

och värderingar, eftersom deras icke-hållbara investeringar diskuteras i media. Att 

legitimitetsgapet inte är stort indikerar det att bankerna i stort sett matchar sina handlingar 

med det som samhällets normer och värderingar. Vår studie indikerar även att när 

legitimitetsgapet inte är stort används ändå argumentation som stödjer legitimiteten. I 

enlighet med Arvidsson och Van Staden och Hooks (2007) indikerar vår studie att 

hållbarhetsrapporter används proaktivt när trycket inte är stort är i syfte för att förhindra 

att ett legitimitetsgap uppstår. 

 

I studien avviker Nordea något från mönstret övriga banker uppvisar under år 2015. 

Istället för att använda sig av ethos och logos använder sig Nordea främst av pathos och 

logos (se tabell 4.3). Pathos kan bygga upp såväl sympati, empati som antipati hos läsaren 

(Renberg, 2013). Att Nordeas argumentation skiljer sig åt från andra banker beror på att 

de upplevde mer tryck än andra banker kan inte påvisas i denna studie. Nordea har i vår 

mediabevakning inte utsattes för direkt tryck under år 2015. Att bankerna beter sig 

annorlunda skulle kunna förklaras av O`Donovans (2002) iakttagelse att ledningens 

strategier kan variera beroende på om företaget vill skapa, behålla eller reparera sin 

legitimitet. Det kan vara att Nordea använder annan strategi i jämförelse med andra 

bankerna i studien. Detta kan förklara varför Nordea avviker en del från de andra 

bankernas gällande användning av argumentationsmedlen. 

 
Det framkommer även i studien att Nordea har högst antal argumentationer under år 2015 

(se tabell 4.2) i jämförelse med Swedbank, SEB och Nordea. Hög andel argumentationer 
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indikerar i enlighet med Arvidsson (2010) och Van Staden och Hooks (2007) en 

reaktivitetstrategi som innebär att företagen reagerar i samband med att en händelse eller 

kris har uppstått inom företaget eller branschen. Vi kan däremot inte dra en sådan slutsats 

att Nordea har tidigare haft en händelse som har lett till att de är reaktiva eftersom vi har 

begränsat studien till tidsramen 2015–2017 och därmed inte lagt fokus på vad som har 

skett inom bankbranschen före år 2015. Det kan finnas olika tidigare faktorer som kan ha 

förorsakat Nordeas avvikelse. 

 
4.3.2 Externt tryck från media (2016) - mediatrycket ökar legitimitetsgapet 

Under år 2016 när mediatrycket på bankbranschen ökade, visar studien att bankerna 

kommer med fler argumentationer (se tabell 4.2). Detta på grund av bankernas höga 

investeringar i fossila bränslen. Detta går i linje med O´Donovan (2002) och Cho (2019) 

vilka beskriver att när företag blir mer utsatta för tryck ökar också användningen av 

hållbarhetsrapporter. Ökad användning av hållbarhetsrapporter innebär att företagen 

bearbetar texten i dessa rapporter för att rätta till eventuella missuppfattningar och 

därmed stänga legitimitetsgapet som uppstod (O`Donovan, 2002). 

 

Vår studie visar att samtliga bankers totala argumentationer ökade detta år (2016) på 

grund av ett ökat tryck från media på bankbranschen gällande höga investeringar i fossila 

energin. Under år 2016 hade de svenska bankerna haft stora investeringar i fossil energi 

(Naturskyddsföreningen, 2018), vilket fick stor uppmärksamhet i media eftersom detta 

går emot det globala avtalet. Ökande andel argumentationer indikerar att företagen 

reagerar i samband med att en händelse eller kris har uppstått inom företaget eller 

branschen. Detta är i överensstämmelse med Arvidssons (2010) och Van Staden och 

Hooks (2007) iakttagelser om att företag svarar reaktivt när det sker stort externt tryck 

från media för att stänga legitimitetsgap. 

 

Det framgår i tabell 4.2 att antalet logos-argumentationer i hållbarhetsrapporterna från 

SEB och Danske Bank ökade från år 2015 till år 2016 medan antalet logos-

argumentationer av miljöredovisning i hållbarhetsrapporterna från Swedbank var lika 

många år 2015 och 2016. Under detta år fick hela bankbranschen externt tryck från media 

beträffande bankernas indirekta miljöpåverkan som ökade från år 2015 till år 2016. Enligt 

Renberg (2013) används logos-argumentation för att bygga meningsskapande. Detta 

innebär att bankerna bygger sina argumentationer på fakta, starka argument och bevis för 

att förmedla ett budskap och därmed övertyga läsaren att de är legitima. Bankerna 
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använder olika strategier för att stänga legitimitetsgapet, detta framgår i vår studie och 

överensstämmer med Campbells (2003) studie. 

 

Studien indikerar liksom Deegan och Unerman (2011) att för att återfå legitimitet 

försöker företag matcha sina handlingar med samhällets förväntningar. Swedbank, SEB 

och Danske Bank använde främst logosargumentation, det vill säga bevis och fakta för att 

återfå legitimitet. Medan Nordea använde en annan strategi. 

 

Nordea presenterar i mindre utsträckning i jämförelse med de andra bankerna de 

faktabaserade argumentationerna under år 2016 i jämförelse med år 2015 (se tabell 4.2), 

trots ett ökat tryck från media gällande svenska bankernas indirekta miljöpåverkan. Detta 

kan bero på att under perioden hade Nordea störst investering i fossil energi under år 

2016 i jämförelse med investeringarna som Swedbank, SEB och Danske Bank gjorde. 

Det indikerar därmed att Nordea inte har arbetat med den indirekta miljöpåverkan i lika 

stor utsträckning som SEB, Danske Bank och Swedbank. Ett sätt för ett företag att återfå 

legitimitet säger Deegan och Unerman (2011) är att försöka manipulera allmänhetens 

uppfattning om företaget genom att leda bort uppmärksamheten från de delar som är 

roten till oron. Exempelvis skriver Nordea i sin hållbarhetsrapport 2016 “Nordea 

encountered incidents that bruised our customers’ trust in us, and which we have taken 

measures on. To uphold long term, profitable customer relationships, we have embraced 

a more transparent and open structure, with the aim to integrate sustainability into all 

operations. By this approach, we can truly live our value” (Nordea hållbarhetsrapport, 

2016, s. 30). Vid legitimitetsgap vill företag visa sina förbättringar, vilket innebär att 

fakta är ett viktigt element. Nordea lägger däremot inte stort fokus på detta. Istället 

undviker de att presentera fakta som kan strida mot samhällets normer och värderingar då 

det kan ännu mer skada bankens legitimitet. Istället för att presentera logos, det vill säga 

fakta och starka argument, försätter de liksom under 2015 använda pathos-argument, det 

vill försöka återfå legitimitet genom att väcka känslor. 

 

Danske Bank följer inte samma mönster som under år 2015. När trycket från media 

gällande bankernas indirekta miljöpåverkan blir större under år 2016 använde sig Danske 

Bank främst av pathos och logos under år 2016 (se tabell 4.3). Pathos kan bygga upp 

såväl sympati, empati som antipati hos lyssnaren (Renberg, 2013). Danske Bank har inte 

fått direkt tryck under år 2016. Däremot kan Danske Banks avvikelse bero på, utöver det 

ökade trycket mot bankbranschen, att Danske Bank har upplevt direkt tryck från år 2015 
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och befinner sig därmed i högre press att göra bättre ifrån sig beträffande sin minskade 

investering i förnybar energi år 2015. 

 
4.3.3 Externt tryck från media (2017) 

Under 2017 när mediatrycket på bankbranschen minskar visar studien att det förekommer 

fler argumentationer i jämförelse med 2016 (se tabell 4.2), då det var större tryck, för att 

beskriva bankernas indirekta miljöpåverkan. Bankerna fortsätter att försvara sig genom 

att framhäva det tidigare liksom det pågående goda arbetet, som ett sätt att minska det 

legitimitetsgap som uppstått år 2016. Trots att trycket minskar från media under 2017 

fortsätter företagen att argumentera för sina hållbara investeringar. Denna insikt skiljer 

sig från det samband tidigare som O`Donovan (2002) och Cho (2019) sett och som 

indikerar att det finns ett samband mellan tryck och rapportering. Vår studie av hur 

banker använder hållbarhetsrapporter indikerar att dessa även efter att trycket lagt sig 

fortsätter bankerna att använda hållbarhetsrapporter för att behålla legitimitet. Vi har 

studerat ett tidsförlopp mellan åren 2015–2017 till skillnad från O`Donovan (2002) och 

Cho (2019) som endast har studerat ett år och kan därmed påvisa att det ökade trycket 

från år 2016 har påverkat bankerna. 

 

Det framkommer i studien att Nordea har högst andel argumentationer (38) och därefter 

Swedbank (32), SEB (26) och Danske Bank (26) (se tabell 4.2). Att Nordea 

argumenterar mer i jämförelse med övriga banker kan bero på att de hade högst 

investering i fossil energi under år 2016 (FairFinanceGuide, 2018; 

Naturskyddsföreningen, 2018). Det är därmed inte förvånande att Nordea upplever större 

tryck att försvara sig gällande sina val av icke-hållbara investeringar. Detta indikerar att 

högre tryck har en påverkan, vilket stämmer överens med O`Donovans (2002) och Chos 

(2019) insikt att när företag blir mer utsatta för tryck ökar också användningen av 

hållbarhetsrapporterna. Samtidigt får de andra bankerna mindre tryck på sig. Trotts detta 

fortsätter de med sin argumentation. Som komplement till O`Donovan (2002) och Cho 

(2019) visar studien att ökat tryckt har en effekt men att företag vid mindre tryck därefter 

fortsätter redovisa på en högre nivå. 

 

Vi ser ingen enhetlig användning av de tre argumentationsmedlen mellan samtliga banker 

under år 2017. Dock ser vi att Nordea byter mönster gällande de två mest frekventa 

argumentationssmedlen (se tabell 4.3) i hållbarhetsrapporten då de börjar använda sig 

mest av pathos och ethos som enligt Renberg (2013) används för att bygga trovärdighet 
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och sympati och empati. Detta indikerar att Nordea inte har arbetat med den indirekta 

miljöpåverkan i lika stor utsträckning som SEB, Danske Bank och Swedbank. Genom att 

leda bort uppmärksamheten från de delar som är roten till oron, i detta fall höga 

investeringar i oljebolaget Lundin petroleum, försöker de övertyga läsaren av deras 

hållbarhetsrapporter att de är legitima (Deegan & Unerman, 2011). När ett företag 

upplever ett större externt tryck vill de visa sina förbättringar, vilket innebär att fakta är 

ett viktigt element. Nordea lägger däremot inte stor fokus på detta. 

 

Under år 2017 avviker Nordeas argumentation från övriga banker. Nordea upplevde 

under år 2017 liksom 2016 större tryck än övriga banker på grund av sina investeringar i 

Lundin Petroleum. I likhet med 2016 undviker Nordea att presentera faktaargument 

(logos). Till skillnad från år 2016 när pathos-argument var mest framträdande är ethos- 

argumenten, det vill säga argument som används för att bygga förtroende och tillit mer 

framträdande under år 2017. Studien indikerar i likhet med Patten (1992), att branschen 

följs åt, men som komplement visar vår studie att vilka argumentationer som används är 

mer företagsspecifikt och det verkar vara beroende på vilket tryck företaget upplever. 

 

Vår studie visar ingen enhetlig användning av argumentationsmedlen när trycket ökar 

eller minskar. Det är endast Swedbank och SEB som använder samma 

argumentationsmedel under år 2015–2017, det vill säga ethos och logos. När Swedbank 

och SEB använder sig av ethos- och logos-argumentationer bygger de förtroende, tillit 

och meningsskapande. De visar sina läsare hur och på vilket sätt de har arbetat med 

miljöfrågan, vilket gör argumentationerna mer rationella. Däremot varierar Nordea och 

Danske Bank användningen av argumentationsmedlen eftersom de växlar mellan ethos- 

och pathos-argumentationer (se tabell 4.3). De blandar in pathos-argumentationer för 

väcka känslor hos sina läsare. 

 
4.4. Sammanfattning av ökning/minskning av bankernas totala argumentationer 

och förändringar/likheter mellan bankernas användning av retorik över tid 

Nedan ges en sammanfattning av ökning/minskning av bankernas totala argumentationer 

och förändringar/likheter mellan bankernas användning av retorik över tid. 

 
4.4.1 Ökning/minskning av bankernas totala argumentationer 

Under år 2015, när media trycket på bankerna inte var så stort använder bankerna 

färre argument i sin miljöredovisning i hållbarhetsrapporter jämfört med år 2016 och 

2017. 
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Detta indikerar att de matchar sina handlingar med samhällets förväntningar och behöver 

därmed inte försvara legitimiteten. I enlighet med O`Donovan (2002) behöver bankerna 

försvara sin legitimitet eftersom de inte har direkt miljöpåverkan. Trots det mindre 

trycket används ethos-/ logos-/ pathos-argument som enligt Renberg (2013) används för 

att bygga trovärdighet, meningsskapande och empati. Detta för att vara proaktiva i syfte 

för att förhindra att större legitimitetsgap uppstår. Van Staden och Hooks (2007) förklarar 

att hållbarhetsrapporter används proaktivt när trycket inte är stort är i syfte för att 

förhindra att ett legitimitetsgap uppstår. 

 

Under år 2016 ökar trycket från media på bankerna vilket kräver att de tar större hänsyn 

till miljön i sina investeringar. Bankerna svarar på det ökade trycket genom att komma 

med fler argumentationer i sina miljöredovisningar i hållbarhetrapporter. Denna insikt 

stärks av O´Donovan (2002) och Cho (2019) som beskriver att när företag blir mer utsatta 

för tryck ökar också användningen av hållbarhetsrapporter. Detta indikerar även 

reaktivitetstrategin som enligt Arvidsson (2010) och Van Staden och Hooks (2007) är en 

strategi för att stänga ett legitimitetsgap där företaget reagerar i samband med att en 

händelse har uppstått. 

 

Trots att trycket från media på bankerna har minskat under år 2017 förekommer det fler 

argumentationer i bankernas miljöredovisning i hållbarhetsrapporterna jämfört med år 

2016. Detta samband står inte överens med O`Donovans (2002) och Chos (2019) insikter 

att det finns positiv samband mellan tryck och rapportering. Det kan dock komplettera 

eftersom till skillnad från denna studie har O`Donovan (2002) och Cho (2019) endast 

studerat ett år. 

 
4.4.2 Förändringar/likheter mellan bankernas användning av retorik över tid 

Under år 2015, 2016 och 2017 avviker Nordea något från mönstret övriga banker 

uppvisar. Istället för att använda sig av ethos och logos använder sig Nordea främst av 

pathos och logos under år 2015 och 2016. Pathos kan bygga upp såväl sympati, empati 

som antipati hos läsaren (Renberg, 2013). Att Nordeas avvikelse under år 2015 beror på 

att de upplevde mer tryck från media än andra banker kan dock inte påvisas i denna 

studie eftersom Nordea inte utsattes för direkt tryck av media under år 2015. Det kan 

dock bero på att Nordea använder en annan strategi än de övriga bankerna vilket av 

O`Donovan (2002) som betonar att ledningens strategier kan variera. Det framkommer 

även i studien att Nordea har högst antal argumentationer under år 2015 och 2017. Hög  
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andel argumentationer indikerar i enlighet med Arvidsson (2010) och Van Staden och 

Hooks (2007) en reaktivitetstrategi som innebär att företagen reagerar i samband med 

att en händelse eller kris har uppstått inom företaget eller branschen. Under 2017 fick 

Nordea direkt tryck liksom SEB och Danske Bank eftersom de har ökat andel ägarskap 

i oljebolaget Lundin Petroleum. 

 

Med hänsyn till det ökade trycket från media under år 2016 ökar SEB och Danske 

Bank antalet logos-argumentationer i hållbarhetsrapporterna, medan Swedbanks antal 

logos- argumentationer är detsamma som år 2015. Enligt Renberg (2013) används 

logos- argumentation för att bygga meningsskapande. Detta innebär att bankerna 

bygger sina argumentationer på fakta, starka argument och bevis för att övertyga 

läsaren att de är legitima. Studien indikerar liksom Deegan och Unerman (2011) att 

för att återfå legitimitet försöker företag matcha sina handlingar med samhällets 

förväntningar. 

Swedbank, SEB och Danske Bank använde främst logosargumentation, det vill säga 

bevis och fakta för att återfå legitimitet. Medan Nordea använde en annan strategi. 

Trots det ökade trycket från media under år 2016 presenterar Nordea mindre logos- 

argumentationer i jämförelse med år 2015. Nordea hade under år 2016 högst investering i 

fossila energi i jämförelse med övriga banker och det är därmed inte förvånande att de 

argumenterar mer för sin indirekta miljöpåverkan. Nordea fortsätter liksom 2015 att 

använda pathos argumentation istället för att logos. Detta kan ses som en strategi Nordea 

använder för att leda bort uppmärksamheten från de delar som är roten till oron. Denna 

insikt stärks även av Deegan och Underman (2011) som beskriver det som en strategi 

som används i hållbarhetsrapporter för att återfå legitimitet för sin verksamhet. Även 

Danske Bank använder sig främst av pathos-argumentationer under år 2016, trots att de 

inte har upplevt direkt tryck från media under samma år. Det kan dock bero på det direkta 

trycket de har upplevt under år 2015. 

 

Studien visar ingen enhetlig användning av argumentationsmedlen när trycket ökar eller 

minskar. Det är endast Swedbank och SEB som använder samma argumentationsmedel 

under år 2015–2017, det vill säga ethos och logos. De visar sina läsare hur och på vilket 

sätt de har arbetat med miljöfrågan, vilket gör argumentationerna mer rationella. Däremot 

varierar Nordea och Danske Bank användningen av argumentationsmedlen eftersom de 

byter mellan ethos-och pathos-argumentationer. De blandar in pathos-argumentationer för 

att väcka känslor hos sina läsare. 
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5. Slutsatser och studiens bidrag 
 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som har dragits utifrån analysen, följt av 

praktiska implikationer och förslag till vidare forskning. Vidare kommer samhälleliga 

och etiska reflektioner. Kapitlet avslutas med kritik mot studien. 
 

5.1 Svar på frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska banker använder retorik i sin 

miljöredovisning i hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Frågeställningen 

som ska besvaras i denna studie är följande: 

Hur används samt förändras retorik i svenska bankers miljöredovisning i 

hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck? 

Av studien framkommer det att när banker befinner sig i ett legitimitetsgap använder de 

retorik i sin hållbarhetsrapportering som ett verktyg för att återfå sin legitimitet 

beträffande sin indirekta miljöpåverkan. 

Vid ett litet tryck visar det sig i vår studie att under år 2015 behövde bankerna inte 

försvara sin legitimitet och de använde färre argumentationer. Under år 2016, när 

samtliga banker upplevde ett högre tryck visar det sig att de argumenterade mer för att 

behålla eller återfå legitimitet. Under år 2017 ökar antalet argumentationer trots att 

trycket minskar. Detta visar att O´Donovans (2002) och Chos (2019) insikt om att när 

företag blir utsatta för tryck ökar också användningen av hållbarhetsrapporteringen, vilket 

inte alltid stämmer utifrån vår studie. Däremot som komplement till O`Donovans (2002) 

och Chos (2019) kan vi påvisa att det var det högre trycket bankerna upplevde under år 

2016 som ledde till att bankerna därefter är förbereda för eventuella legitimitetsgap i 

framtiden. Miljöfrågan har blivit aktuell även för banksektorn, trots bankernas indirekta 

påverkan. Detta kommer fortsätta i framtiden och därför kommer bankerna i 

fortsättningen vara proaktiva och övertyga sina läsare att de följer trenden. Detta för att 

matcha sina handlingar med samhällets förväntningar. Den här utvecklingen av bankernas 

argumentation bör läsare av hållbarhetsrapporter vara medvetna om. 

När bankerna upplever ett mindre externt tryck som under år 2015, är ethos-

argumentation ett av de två mest frekventa argumentationsmedlen i tre av fyra bankers 

hållbarhetsrapporter (se tabell 4.3). För majoriteten av bankerna används ethos återigen i 

2017, då det är mindre tryck. Nordea som har haft största investeringar genom de tre åren 
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byter även till ethos under 2017, då det blir mindre tryck. Att bygga förtroende och tillit 

ser vi är viktigt för de flesta banker för att på långsiktigt behålla legitimitet. Under denna 

mer proaktiva fas när banker försöker undvika att legitimitetsgap uppstår indikerar 

studien att ethos-argumentationen, som går ut på att bygga tillit är vanligast. Vi kan 

därmed indikera med hjälp av denna studie att ethos-argumentation är ett viktigt 

argumentationsmedel när mindre tryck finns. 

Samtliga banker i studien, använder sig av argumentationsmedlet logos som ett av de två 

mest frekventa argumentationsmedlen (se tabell 4.3) när större tryck finns under år 2016. 

Detta argumentationsmedel bygger på fakta och bevis. När större tryck från media finns 

är bankerna reaktiva och de vill visa hur de har arbetat med miljöfrågor i sina 

investeringar och därför är fakta ett viktigt element för att återfå legitimitet. Vår studie 

visar därmed att logos-argumentation är viktigt argumentationsmedel vid större tryck. 

Studien visar att när bankerna kollektivt utsätts för externt tryck ökar användandet av 

logos-argumentationer hos de banker som inte upplever direkt tryck på sig. Dock 

indikerar studien att banker som upplever direkt tryck använder en annan strategi. När det 

finns större tryck använder de banker som är mest utsatta sig av pathos-argumentation för 

att väcka känslor hos sina läsare. Nordea som har haft största investeringar i fossila energi 

använder pathos-argumentation under det större trycket. Med hänsyn till detta kan vi 

påstå att pathos är ett argumentationsmedel som används vid större tryck för att stärka 

sina argument trots att företagen har arbetat relativt lite med hållbara investeringar. 

Liksom Patten (1992) indikerar studien att externt tryck kan påverka en hel bransch. Som 

komplement till Pattens (1992) studie som beskriver att en hel bransch förändrar sig visar 

det sig dock att hur bankerna argumenterar för att återfå legitimitet skiljer sig åt beroende 

på om det externa trycket är riktad mot den enskilda banken eller hela bankbranschen. 

Slutligen skiljer sig användningen av de olika argumentationsmedlen mellan bankerna 

genom de tre åren. Detta kan även bero på andra tryck från tidigare år vilka inte ingår i 

vår studie och vi kan därmed inte dra en generell slutsats att användning av retorik ser 

lika ut i den svenska bankbranschen. Däremot kan vi se olika mönster mellan banker när 

större och mindre tryck varierar. 

5.2 Studiens bidrag 

Denna studie utökar kunskapen i studieområdet om hur företag använder 

hållbarhetsrapporter för att återfå legitimitet. Eftersom tidigare studier i stort sett har 
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fokuserat på hur företag med direkt miljöpåverkan använder hållbarhetsrapporter utökar 

denna studie kunskapen genom att ha studerat hur företag med indirekt miljöpåverkan 

använder hållbarhetsrapporter för att återfå legitimitet. Studiens resultat har i stort sett 

överensstämt med det tidigare studier har kommit fram till gällande användningen av 

hållbarhetsrapporter för att återfå legitimitet, men har även kompletterat dessa studier 

eftersom denna studie har tagit i beaktning hur retorik används i hållbarhetsrapporter för 

att återfå legitimitet. 

Denna studies praktiska implikationer är att främst ge läsare av hållbarhetsrapporter en 

bättre förståelse av hur bankers beskrivning av sin indirekta miljöpåverkan påverkas av 

hur bankerna uppfattas av det omgivande samhället. Av denna anledning kan läsaren få 

bättre förståelse för innehållet genom att vara vaksam och ha kunskap om hur trycket på 

banken ser ut och har sett ut tidigare. Detta för att trycket på banken kan påverka vad 

banken försöker framhålla i den retorik de använder i sin hållbarhetsrapportering av sin 

indirekta miljöpåverkan. Exempelvis Nordea, som utsätts för större tryck från media 

gällande sina höga investeringar i fossil energi i jämförelse med andra bankerna, 

använder mycket pathos-argumentationer för att väcka läsarens känslor. Däremot när 

bankerna får större tryck från media gällande sina icke-hållbara investeringar ökar de 

flesta bankerna sin presentation av fakta för att se legitima ut. Läsare av 

hållbarhetsrapporter har all anledning att vara medvetna om bankers användning av 

retorik. Detta för att inte bli missledda av bankerna om hur de egentligen arbetar med sin 

indirekta miljöpåverkan. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Vår studie visar ingen enhetlig användning av de olika argumentationsmedlen mellan de 

fyra utvalda bankerna, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser om att alla banker 

specifikt använder en eller två argumentationsmedel för att svara på större externt tryck. 

Detta för att under 2016, då det var större tryck, fick hela bankbranschen tryck gällande 

sina icke-hållbara investeringar. Ingen specifik bank fick mer direkt tryck än de andra 

under det större trycket. För vidare forskning hade det varit till fördel att jämföra banker 

som överhuvudtaget inte får tryck gällande sina investeringar med banker som får direkt 

tryck. Detta för att tydligare se skillnaden på hur retoriken skiljer sig när trycket finns och 

när det inte finns. Det hade även varit till fördel, om mer resurs och tid fanns, att välja ett 

längre tidsförlopp för att kunna se hur det större trycket har påverkat bankernas 

användning av argumentationsmedlen för att långsiktigt behålla legitimitet. 
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5.4 Samhälleliga och etiska reflektioner 

Det har blivit allt mer blivit viktigt för företag att ständigt arbeta med sin verksamhets 

miljöpåverkan. Inte minst har denna fråga blivit viktigt även för banker, trots den 

indirekta miljöpåverkan. Storbankerna i denna studie har en viktig roll i samhällets 

ekonomi och för ett fortsatt hållbart samhälle. Detta eftersom de har makten i form av 

kreditgivning och investeringar att möjliggöra för andra företag med direkt miljöpåverkan 

att fortsätta bedriva sina verksamheter. De svenska storbankerna har svarat långsamt på 

det ökade kravet från samhället att ta miljön i beaktning i deras verksamheter eftersom de 

fortsätter att genomföra icke-hållbara investeringar. Detta strider mot samhällets 

värderingar och normer. Tidigare studier har visat att företag använder 

hållbarhetsrapporter för att svara på externt tryck. Denna studie har genom en retorisk 

textanalys på hållbarhetsrapporter gett bättre insikter i hur retoriken kan användas för att 

svara på externt tryck av företag med indirekt påverkan. Det visade sig att genom 

retoriken försöker bankerna påverka läsare av hållbarhetsrapporter, detta genom att bygga 

sina argumentationer för den indirekta miljöpåverkan på känslor, förtroende samt fakta 

beroende på hur det externa trycket ser ut. Detta skulle kunna ses som att bankerna 

missleder läsare av hållbarhetsrapporter för att tydligt se hur bankerna faktiskt arbetar 

med den indirekta miljöpåverkan. Om så är fallet kan detta få stora konsekvenser för 

samhället i form av vilseledda läsare av hållbarhetsrapporter som i sin tur kan leda till 

mindre förtroende för bankerna. 

 

Utöver det samhälleliga konsekvenserna är det även etiskt fel att medvetet spela med 

andras känslor för att täcka sina egna handlingar. 

Till följd av det ökade miljökravet på bankerna kritiseras de även av media. Vår studie 

visar att tryck från media har en påverkan på hur bankerna använder 

hållbarhetsrapporterna. Vi kunde utläsa från resultatet av vår studie att bankerna svarade 

på medias tryck genom att använda sig av olika argumentationsmedel i sin 

miljöredovisning i hållbarhetsrapporterna. Att bankerna tar hänsyn till det ökade trycket 

är ytterst viktigt för att undvika att förlora förtroende hos sina intressenter, särskilt ur 

etiskt perspektiv. Tryck från media kan därmed ses som en betydande faktor för att 

bankerna ska ta större ansvar för sin indirekta miljöpåverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1-Individuella reflektioner 

Rooney Odisho 

Erfarenheter och lärdomar, arbetsfördelning och återkoppling till examinatorn, 

institutionen, programnämnden och Skövde högskolan om hur processen kring 

examensarbetet fungerat. 

 

Inom detta arbete har jag fått möjligheten att utveckla min reflektionsförmåga samt 

applicera teorier till verkligheten, som jag har lärt mig under utbildningen. Det har även 

bidragit till att mina kunskaper inom det svenska språket har utvecklats väldigt mycket, 

vilket kommer vara till stor nytta för mig när jag kommer ut i arbetslivet. Vid sökning av 

information inom vetenskapliga artiklar och litteratur har min förmåga att hitta och läsa 

snabbt utvecklats samt hitta rätt artiklar som passade vår frågeställning. Jag har lärt mig 

referenshantering på ett korrekt sätt. Jag har även fått vetskap om hur man preciserar sig i 

sitt skrivande, vilket jag hade svårigheter med i början. Det var dessutom intressant och 

lärorikt att skriva om hållbarheten, eftersom jag inte haft möjlighet att ta del av denna 

kunskap samt teorier inom området tidigare. Jag anser att det är viktigt att ha kännedom 

om detta område när man senare befinner sig inom arbetslivet. 

 

Arbetsfördelningen har varierat inom olika områden, men jag och Anzal har haft ett 

jättebra samarbete. Vi har till och från delat upp arbetet för att fokusera på olika punkter 

inom arbetet och i vissa fall skrev vi det gemensamt. Vi hade mycket diskussioner på 

skolan, men även hemifrån via telefon. Detta bidrog till att vi kunde arbeta mer effektivt, 

det hindrade oss inte att samarbeta och jobba med arbetet om vi inte befann oss på samma 

plats. Det krävs mycket tålamod när det ska utföras ett grupparbete, jag har tagit en 

jättestor lärdom av det eftersom mitt tålamod har utvecklats under samarbetets gång. Vi 

har under skrivandet och diskussioner jämt kritiserat varandra för att utvecklas och 

förbättra vårt arbete. Vi har även ständigt bokat in möten med handledare som därmed 

gett en del kritik, vilket har bidragit till att vi inte gav upp och var viljestarka att förbättra 

uppsatsen ännu mer. I den andra kursen om Företagsekonomisk metod, teori och praktisk 

tillämpning fick vi också möjligheten att ta del av kritiken av seminarieledare och 

seminariegrupper. 

 

Under utbildningen har vi inte haft inlämningar i den utsträckningen för att lära oss 

precisera och reflektera. Våra inlämningar brukade inte vara så långa och därför har vi 
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inte varit vana vid längre uppsatser och djupa reflektioner. Jag hade föredragit fler 

övningstillfällen inom skrivande och reflektion inför denna uppsats. Å andra sidan 

utsattes vi för hög stress och det drev oss framåt, vilket har medfört att både jag och 

Anzal har fått möta dessa utmaningar i positiv riktning. Det har medfört att vi har varit 

tvungna att ta ansvar på egna initiativ för att klara arbetet, vilket har gynnat min 

personliga utveckling. 
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Bilaga 2-Individuella reflektioner 

Anzal Huseen 

 

1. Erfarenheter och lärdomar som erhållits 

 

Det genomförda examensarbetet har utökat mina kunskaper inom referenshantering och 

källkritik. Under studiens gång har jag även lärt mig att utifrån andras kritik förbättra det 

egna arbetet. 

Innan examensarbetet hade jag få kunskaper om miljöfrågans betydelse för banksektorn. 

Det var svårt att se hur detta skulle vara relevant för banksektorn eftersom de inte har 

direkt påverkan. Alla kunskaper jag har fått inom detta ämne kommer vara till stor fördel 

för mig som ekonom. Detta eftersom banksektorn är en bransch som jag förmodligen 

kommer arbeta i framtiden. Förutom fördelen de erhållna kunskaperna kommer bidra 

med för mig som ekonom, kommer det även hjälpa mig som bankkund vid val av bank i 

framtiden. 

Dessutom har jag även utökat min förmåga att hitta relevanta artiklar/källor och koppla 

det till studien. Detta känner jag är en av den mest betydliga lärdomen jag har erhållit via 

det genomförda examensarbetet. 

2. Arbetsfördelning 

 

Att skriva ihop examensarbetet med en annan person har varit även lärorikt beträffande 

kommunikation och självkritik. Vid genomförandet av arbetet har jag fått bättre tålamod 

och lärt mig att förbättra ett arbete utifrån andras kritik. Gällande arbetsfördelning har 

både jag och min examensarbetespartner fördelat arbetet jämnt och rättvist. 

3. Återkoppling till examinatorn, institutionen, programnämnden och 

Skövde högskolan om hur processen kring examensarbetet fungerat 

Vid början av examensarbetet anser jag att vi inom ekonomprogrammet har haft få 

inlämningar som förbereder oss att skriva ett examensarbete. De flesta inlämningar i 

kurserna vi har läst inom ekonomprogrammet tycker jag var baserade på kunskaper som 

måste erhållas inom kursen vilket även examineras under tentamen. Få inlämningar har 

fokuserat på att lära studenten om uppsats-skrivande. Jag tycker därmed att det borde 

läggas in mer inlämningar som förbereder studenten för examensarbetet. Trots med få 

kunskaper om uppsats-skrivande gick det bra att utföra studien. Detta med hjälp av vår 

handledare, seminarieledare och seminariegrupp. 
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Bilaga 3 Media artiklar 

Media artiklar insamlades genom mediearkivet Retriever under åren 2015, 2016 och 

2017. 
 

 

 

 
 

Utgivningsår Antal media 

artiklar 

Utgivarens namn Artiklarnas rubrik 

2015 13 artiklar 1. Finansliv. 

2. Borås Tidning. 

 
3. Fria Tidningen. 

4. Landets Fria. 

5. Vindkraftsnytt. 

 
6. Aktuell Hållbarhet. 

 
7. Svenska Dagbladet. 

 
8. Affärsvärlden. 

9. Cision Wire. 

 

 
10. Byggindustrin. 

 
11. SVT Nyheter. 

 
12. Sveriges Radio P1. 

13. Uppsala Fria. 

Tidning. 

1. På väg mot god(are) finans?. 

2. "Jag vill veta att pengarna inte går 

till sådant som förstör miljön". 

3. Bankerna storsatsar på fossil energi. 

4. Bankerna storsatsar på fossil energi. 

5. Investeringar ökar, men banker 

föredrar fossilt. 

6. Här är banken som satsat 24 gånger 

mer på fossilt än förnybart. 

7. Trots miljardvinster -bankerna 

brister i hållbarhet. 

8. Ja, då är jag väl vänster". 

9. Pengarna och klimatet i fokus för 

Naturskyddsföreningen i Almedalen 

2015. 

10. KLIMATSMART RENOVERING 

KRÄVER STÖD. 

11. Svenskt bistånd finansierar ny kol 

och olja. 

12. Viktigaste miljöhändelserna 2014. 

13. Bankerna storsatsar på fossil 

energi. 

2016 29 artiklar 1. Riksdagen. 

2. Riksdagen. 

 

 

 

 

 

3. Newsvoice. 

 

 
4. Newsvoice. 

1. Fredagen den 2 december 2016. 

2. Redovisning av verksamheten i 

Internationella valutafonden, 

Världsbanksgruppen samt de regionala 

utvecklings- och investeringsbankerna 

2014 och 2015. 

 
3. Vad handlar larmen för rysshotet 

egentligen om?. 

 
4. Behöver Sverige TTIP?. 
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  5. Riksdagen. 

 

 

 

 

 

6. Piteå-Tidningen. 

 

 
7. Riksdagen. 

 
8. Borlänge Tidning. 

 
9. Östra Småland. 

 
10. Östra Småland. 

 
11. Sundsvalls Tidning 

12. Motala & Vadstena 

Tidning. 

13. Barometern. 

14. Barometern. 

15. Katrineholms- 

Kuriren. 

16. Katrineholms- 

Kuriren. 

17. Arbetarbladet 

18. Svenska. 

Naturskyddsföreningen. 

 
19. Svenska Dagbladet. 

 
20. Svenska Dagbladet. 

 
21. Extrakt. 

22. Finansliv. 

23. SVT Nyheter. 

 
24. Mora Tidning. 

 
25. Falu Kuriren. 

5. Redovisning av verksamheten i 

Internationella valutafonden, 

Världsbanksgruppen samt de regionala 

utvecklings- och investeringsbankerna 

2014 och 2015. 

 
6. Miljörörelsens recept för en fossilfri 

värld. 

 
7. Redovisning av skatteutgifter 2016. 

 
8. Recept på hur Sverige kan bidra till 

en fossilfri värld. 

9. Fem tips för att få ett fossilfritt 

Sverige. 

10. Fem tips för att få ett fossilfritt 

Sverige. 

11. Vi kan bidra till en fossilfri värld. 

12. Fem recept för en fossilfri värld. 

 
13. En fossilfri värld är målet. 

14. En fossilfri värld är målet. 

15. Fem tips för en fossilfri värld. 

 
16. Fem tips för en fossilfri värld. 

 
17. Fem recept på en fossilfri värld. 

18. Löfven och Kinberg Batra: vi har 

lösningarna. 

 
19. FI: stresstesta bankerna för 

klimatriskerna. 

20. FI: Banker bör stresstesta sig för 

klimatrisker. 

21. Pengarna som flyr fossilindustrin 

22. På väg mot god(are) finans?. 

23. Löfven och Kinberg Batra: vi har 

lösningarna. 

24. Recept på hur Sverige kan bidra till 

en fossilfri värld. 

25. Recept på hur Sverige kan bidra till 

en fossilfri värld. 
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  26. Piteå-Tidningen. 

 
27. Södra Dalarnes 

Tidning. 

28. Nya Ludvika 

Tidning. 

29. Oskarshamns- 

Tidningen. 

26. Miljörörelsens recept för en 

fossilfri värld. 

27. Recept på hur Sverige kan bidra till 

en fossilfri värld. 

28. Recept på hur Sverige kan bidra till 

en fossilfri värld. 

29. En fossilfri värld är målet. 

2017 10 artiklar 1. Sveriges radio R – 

Studio. 

2. ETC. 

3. DagensETC. 

1. Studio Ett måndag 12 december. 

 
2. Din pension går till klimatbovar 

3. DIN PENSIoN GÅR TILL 

KLIMATBoVAR. 

4. Studio Ett 4 oktober. 

 
5. Klimatrörelsen struntar i Donald 

Trumps Parisdiss. 

6. Klimatrörelsen struntar i Donald 

Trumps Parisdiss. 

7. P1-morgon 8:e juni med Cecilia 

Strömberg. 

8. Studio Ett 26 april. 

 
9. KAPITALISMENS DÖD HAR 

BÖRJAT. 

10. Valrysaren i Frankrike, 

mikrohustrenden är här, det albanska. 

  
4. Sveriges radio R – 

Studio. 

5. ETC. 

  
6. DagensETC. 

  
7. Sveriges radio- P1. 

  
8. Sveriges radio R – 

Studio. 

9. ETC lördag. 

  
10. Sveriges radio - 

Godmorgon, världen!. 
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	SEB:s miljöredovisning i hållbarhetsrapport 2016
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