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Abstract 

 

Sustainability is today a current topic and companies are more or less forced to work with it 

even though it contradicts the historical role of companies, which is to generate a profit for 

shareholders. In recent years there has been a rising interest from banks to work with 

sustainability but research has shown a growing dissatisfaction among customers even 

though banks are spending a lot of money and time working with sustainability. This shows 

that there is an asymmetry between how the banks act and what their customers demand.  

The purpose of this paper is to create an understanding of how business customers perceive 

banks´ CSR-reports by investigating customers’ interest in these reports. The purpose of this 

paper is also to investigate in what way banks CSR-reports have an effect on customers 

confidence to the banks.  

Using a qualitative approach, customers perceptions of banks CSR-reports where examined. 

Interviews were conducted with respondents from both banks and companies to obtain a 

better understanding of CSR-reports. The analysis of the empirical data has been conducted 

using the institutional theory and legitimacy theory together with previous research. 

The conclusion of this paper is that the customers have relatively low knowledge and little 

interest in banks CSR-reports. However, they all have an expectation that banks should 

report. There is no indication that the customers trust to the bank can be created by the 

banks CSR-reports. But there is an indication that customers perceive banks, that don’t do 

their reports, in a negative manner and in that way the trust can be harmed.  
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Sammanfattning 

 

Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne och företag är mer eller mindre tvingade att arbeta med 

detta även om det motsäger den roll som företag alltid har haft i samhället, vilket är att 

generera vinst till aktieägarna. På senare tid har banker börjat intressera sig mer för 

hållbarhet men det har trots detta visats att missnöje bland kunder ökar trots att banker 

spenderar mycket tid och pengar på att arbeta med hållbarhet och dess redovisning. Det 

finns alltså en asymmetri mellan hur banken agerar och vad kunden efterfrågar. 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för företagskundernas upplevelse av 

bankernas hållbarhetsredovisningar genom att utreda kundernas intresse för dessa. Vidare 

studeras även vilken påverkan bankens hållbarhetsredovisning kan ha på förtroendet mellan 

företag och bank. 

Med hjälp av en kvalitativ metod har kundernas upplevelse av bankernas 

hållbarhetsredovisningar undersökts. Intervjuer har genomförts med respondenter från 

både banker och företag för att på så sätt få en bättre förståelse för 

hållbarhetsredovisningen. Analysen av empirin har genomförts med hjälp av den 

institutionella teorin och legitimitetsteorin tillsammans med tidigare forskning. 

I slutsatsen framgår att kunderna har relativt låg kunskap och lite intresse för bankernas 

hållbarhetsredovisningar. Dock har de alla en förväntan att banken ska redovisa. Det finns 

ingen antydan om att kundernas förtroende till banken kan skapas genom att banken 

hållbarhetsredovisar. Däremot upplevs det som negativt om banker inte redovisar och 

förtroendet skulle på så sätt kunna skadas. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Under lång tid har det varit allmänt accepterat att företagens viktigaste syfte är att generera 

vinster och avkastning till aktieägarna (Carroll A. B., 1991). Dagens ökade medvetenhet om 

klimat- och miljöförändringar som sker i världen (CERES, 2008) har dock lett till att näringsliv, 

regering och media börjat kräva mer av företagen. Det finns idag ett större intresse av att 

företag rapporterar om verksamhetens ansvar utöver de ekonomiska aspekterna och 

därmed blir mer transparanta (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008a). 

Diskussioner kring miljöfrågor har pågått sedan en lång tid tillbaka men på senare tid har 

begreppet hållbarhet blivit aktuellt. Begreppet hållbarhet uppkom först 1972 på en FN-

konferens i Stockholm. Drygt tio år senare valde FN att tillsätta en grupp vid namn 

Bruntlandskommissionen vars uppgift var att analysera de frågor som väckts kring miljö och 

utveckling. Detta resulterade i Bruntlandsrapporten vilket gav begreppet hållbarhet ett stort 

internationellt genomslag (Kommitén för utbildning för hållbar utveckling, 2004). 

Bruntlandskommissionen definierar hållbarhet som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Kommitén för utbildning för hållbar utveckling, 2004, s. 32). På FNs Rio-konferens, 1992, 

fastställdes Agenda 21 vilket är en detaljerad plan för hållbarhetsutveckling. Idag är det mer 

accepterat att det inte bara är de ekonomiska aspekterna som har en betydande roll i 

samhället. Det räcker inte heller med att företag endast kompletterar sin redovisning med 

aspekter som berör miljöarbete. Begreppet hållbarhet innebär istället mer en helhetssyn där 

ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv samverkar (Kommitén för utbildning för 

hållbar utveckling, 2004). Hur företag arbetar med detta uttrycks ofta i en 

hållbarhetsredovisning. Det internationellt vedertagna begreppet för ett företags arbete 

med hållbarhet är Corporate Social Responsibility (CSRguiden). Fortsättningsvis i rapporten 

kommer dock det svenska uttrycket hållbarhet att användas. 
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Även om hållbarhetsredovisningen är frivillig för många företag finns det utarbetade 

riktlinjer och ramverk för hur företag kan utforma redovisningen. Global Reporting Initiative, 

som förkortas GRI, är en ideell organisation som lämnar ut ramverk och detta görs för att 

arbetet med hållbarhet ska få en internationell standard. Från början skapades ramverket 

för att försäkra att företag följde principer om ett miljömässigt uppförande på ett tillförlitligt 

sätt. Senare utvecklades riktlinjerna till att innehålla fler aspekter än endast det miljömässiga 

och kom även att inkludera sociala och ekonomiska aspekter (Global Reporting Initiative).  

 

1.2. Problemdiskussion 

En bransch som länge har arbetat med hållbarhet och dess redovisning är industrisektorn 

inom skog, verkstad och transport (Larsson, 2008). På senare år har även banksektorn runt 

om i världen börjat intressera sig allt mer för hållbarhet (Scholtens, 2009). Bankerna spelar 

en viktig roll i samhället då de har en stor inverkan på den ekonomiska utvecklingen (Levine, 

2005). Bankerna påverkar detta genom att omfördela sparande och konsumtion över tiden 

vilket görs genom att ta emot inlåning och ge ut kredit (Svenska Handelsbanken AB, 2010). 

Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, riskhantering och 

betalningsförmedling har stor betydelse för den ekonomiska välfärden i ett land (Svenska 

Bankföreningen, 2011a). 

Många banker i världen och då även i Sverige arbetar mer och mer med hållbarhet 

(Scholtens, 2009). Miljöarbete inom banksektorn kan bestå av att på bästa sätt minimera 

pappers- och elförbrukning men även minska koldioxidutsläpp. Vidare omfattar 

hållbarhetsarbetet att erbjuda miljöinriktade fonder och liknande produkter till kunder vilket 

kan kopplas till bankernas samhällsansvar. I övrigt anser bankerna även att de har ett stort 

socialt ansvar när det gäller kreditgivning, anställningsvillkor samt jämställdhetsfrågor. 

Vidare arbetar bankerna med frågor som berör korruption, mutor (Svenska Bankföreningen, 

2011b) och hur de på bästa sätt kan motarbeta penningtvätt och ekonomisk brottslighet 

(Svenska Handelsbanken AB, 2010; Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2010). 
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Banker strävar efter att vara stabila för att kunna bidra till utvecklingen i samhället. I tider av 

finansiell oro är det extra viktigt att banken står stark för att överleva av egen kraft (Svenska 

Handelsbanken AB, 2010). En viktig faktor för att klara av detta är att upprätthålla 

förtroende hos sina kunder. Hållbarhetsredovisning är ett sätt att kommunicera ut 

hållbarhetsarbetet till bankernas kunder och på så sätt skapa transparens och arbeta för att 

upprätthålla förtroendet. Bankerna måste lyssna till intressenterna för att kunna leva upp till 

deras förväntningar och öka kunskapen om vad samhället kräver (Svenska Handelsbanken 

AB, 2010; Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2010). Teorier som institutionella teorin och 

legitimitetsteorin kan vara bidragande faktorer till att dessa förväntningar finns i samhället. 

Dessa teorier förklarar varför organisationer agera som de gör och varför de tenderar att 

likna varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Det huvudsakliga syftet med att redovisa hållbarhet är att kommunicera ut det ansvar som 

tas för samhället. Trots detta görs studier och forskning om huruvida hållbarhetsredovisning 

även kan ha betydelse för företagets lönsamhet (Calabrese & Lancioni, 2008; Mandhachitara 

& Poolthong, 2011). En intressentgrupp som förekommer i studier rörande 

hållbarhetsredovisningar är kunder. Här visar det sig att faktorer så som pris, kvalitet och 

varumärke har en större betydelse vid köpbeslut än vad hållbarhetsredovisningen har. Dock 

har det visat sig att hållbarhetsredovisning har en positiv effekt på köpbeteendet när 

kunderna sedan tidigare har ett intresse för ämnet. Däremot har kunder överlag inte mycket 

kunskap om vad hållbarhet innebär men blir oftast positiva när de informeras (Öberseder & 

Schlegelmilch, 2011). Det har också visat sig att det finns positiva samband mellan 

hållbarhetsredovisning och kundernas attityd mot företaget och dess produkter (Sen & 

Bhattacharya, 2001).  
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Informationen i traditionella årsredovisningar når relativt enkelt ut till intressenterna genom 

tolkningar från media och analytiker. Liknande tolkningar förekommer sällan inom 

hållbarhetsområdet. Detta kan skapa problem när det kommer till att kommunicera ut 

hållbarhetsredovisningarna till intressenterna. Alla har inte den kunskap eller tid att själva 

inhämta och använda informationen. Det finns därför en osäkerhet kring vem eller vilka som 

faktiskt läser hållbarhetsredovisningarna (Naturvårdsverket, 2005). Bankerna menar att 

deras målgrupp för redovisningen främst är intressenter så som aktieägare, anställda och 

kunder (Svenska Handelsbanken AB, 2010; Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2010; 

DanskeBank, 2010). Dock har en undersökning, gjord av en tysk konsultfirma, visat att det är 

just dessa intressenter som läser hållbarhetsredovisningar allra minst. De som oftast läser 

redovisningarna visade sig vara främst konkurrenter och konsulter (Naturvårdsverket, 2005). 

Utöver denna undersökning finns det även annan forskning som tar upp diskussionen om 

vilka det är som egentligen efterfrågar och intresserar sig för hållbarhetsredovisningarna. Tilt 

(1994) menar att många forskare i stor utsträckning anser att det är samhället som kräver 

och efterfrågar dessa redovisningar. Dock finner Tilt (1994) och andra med henne (Calabrese 

& Lancioni, 2008) att det behövs mer forskning inom området då det inte finns tillräckligt 

med bevis som kan styrka detta argument.  

Det finns bevis för att banker som är ledande inom hållbarhet ändå har ett växande missnöje 

bland sina kunder. Banker lägger alltså mycket tid och pengar på att arbeta med och visa upp 

det ansvar de tar för samhället samtidigt som kundernas missnöje med banken växer. 

(McDonald & Rundle-Thiele, 2008). 
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1.3. Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen ovan har intresse väckts för kundernas deltagande inom 

området hållbarhetsredovisning. Att det finns en osäkerhet kring vilka som faktiskt läser 

hållbarhetsredovisningarna och att kundernas missnöje ökar har gjort att detta är intressant 

att studera vidare. Följande problem har formulerats: 

 Hur upplevs bankernas hållbarhetsredovisningar ur företagskundernas perspektiv?  

 På vilket sätt upplever företagskunderna att förtroendet till banken påverkas av 

hållbarhetsredovisningen? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur företagskunder upplever bankernas 

hållbarhetsredovisningar genom att utreda huruvida företagskunderna intresserar sig för 

redovisningen eller inte. Vidare önskas undersöka om arbetet med hållbarhetsredovisningar 

påverkar kundernas förtroende till bankerna. För att illustrera detta har uppsatsen som 

delsyfte att skapa en analysmodell. 
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2. Metod 

2.1. Forskningsstrategi 

En kvalitativ forskningsstrategi är att föredra i undersökningar som avser att framhäva de 

sociala sambanden där situationer belyses på djupet (Dahmström, 2011). Då syftet med 

uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur företagskunderna upplever 

hållbarhetsredovisningar har en kvalitativ strategi använts. Den kvalitativa strategin ger 

större möjlighet att på ett bättre sätt förstå känslor och erfarenheter än en kvantitativ 

strategi. Då uppsatsens delsyfte är att skapa en modell över företagskundernas upplevelse 

och deras förtroende till banken, är det viktigt att förstå hur de olika begreppen samspelar 

för att kunna framhäva de sociala sambanden. Även detta talar för en kvalitativ strategi. 

Uppsatsen söker svar på upplevelse och förtroende, vilket kan anses vara tolkningar ur ett 

subjektivt perspektiv (Bryman & Bell, 2003). En kvalitativ strategi är då att föredra när 

situationer ska belysas genom någon annans ögon (Bryman, 1997).  

Uppsatsen ämnar söka svar på företagskundernas upplevelse, vilket innebär att en subjektiv 

tolkning presenteras. Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi är att den kvalitativa strategin är mer inriktad på ord än siffror (Bryman & 

Bell, 2003). Då resultatet av undersökningen i den här uppsatsen inte ska mätas eller 

värderas numeriskt har den kvalitativa forskningsstrategin valts. Då nyckelbegreppen från 

problemformuleringen är upplevelse och förtroende bör uppsatsens fokus vara att skapa en 

förståelse snarare än att samla in en stor mängd data. 
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2.2. Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen som valts är en form av fallstudie där ordet ”fall” avser en viss plats, 

organisation eller person. Begreppet fall syftar i den här uppsatsen till en organisation. 

Fallstudier syftar till att ge en djupare förståelse för det som undersöks och därmed ligger 

fokus på kontexten i ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2011).  

Uppsatsen syftar till att skapa en bättre förståelse och bredare inblick i hur olika 

företagskunder upplever bankernas hållbarhetsredovisningar. Då flera företag har 

undersökts har en flerfallsstudie genomförts vilket är en utveckling av fallstudien där flera 

organisationer tillåts undersökas istället för en. I en flerfallsstudie kan de olika fallen 

jämföras och därmed kan unika och normala aspekter urskiljas (Bryman & Bell, 2011). I 

uppsatsen har två företag och tre banker undersökts vilket har givit en möjlighet till en 

bredare analys samt att fler åsikter har beaktats. Resultatet från undersökningen har sedan 

jämförts och analyserats.  

Då delsyftet med uppsatsen är att utveckla en analysmodell underlättar en flerfallstudie då 

en jämförelse av flera fall kan genomföras. Att studera flera fall istället för ett kan ge bättre 

underlag för analys och för att utveckla en modell. En nackdel med flerfallstudie är däremot 

att det finns en risk att varje specifikt fall får mindre uppmärksamhet då jämförelsen får mer 

fokus vid analysen (Bryman, 2011).   
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2.3. Datainsamlingsmetoder 

I den här uppsatsen har data samlats in på två sätt, dels genom sekundär datainsamling men 

även genom insamling av primärdata. Sekundärdata innefattar artiklar, böcker, internet och 

årsredovisningar. Primärdata har inhämtats genom semi-strukturerade intervjuer. 

2.3.1. Sekundärdata 

Sekundärdata innefattar data som består av redan insamlad information (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Sekundärdata som inhämtats till den här uppsatsen har främst 

använts för att skapa en djupare förståelse för ämnet men även för att studera tidigare 

forskning.   

Artiklar 

Artiklar har använts som grund och stöd till utvecklingen av uppsatsens problemformulering. 

De har också använts för att få förståelse för ämnet samt för att beskriva tidigare forskning i 

uppsatsens teoretiska referensram.  

Böcker 

Litteratur har fungerat som underlag och stöd till rapportens metodkapitel. Den har även 

använts för att få en bredare förståelse för de teorier som beskrivs i den teoretiska 

referensramen.  

Internet 

Hemsidor på internet har använts främst för att få en övergripande bild av hållbarhet och 

dess redovisning och har varit till stor nytta för att få en helhetssyn av bankernas verksamhet 

i Sverige. Internet har även fungerat som ett sökverktyg för att nå olika dokument som finns 

publicerade på internet.  

Årsredovisningar 

Årsredovisningar från bankerna har använts för att inhämta mer specifik information om hur 

de olika bankerna arbetar med hållbarhet och redovisningen. I de fall hållbarhetsarbetet inte 

har redovisats i årsredovisningen utan istället i en separat rapport har enbart denna använts. 
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2.3.2. Primärdata 

Primärdata innefattar information som inhämtas för första gången (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011). Den här informationen har legat till grund för uppsatsens empiriska resultat. 

 

Urval 

Urvalet av organisationer består av två företag och tre banker. Anledningen till ett lågt 

deltagarantal bland företag och banker är dels uppsatsskrivandets tidsbrist men även svagt 

intresse att delta. Utöver de deltagande företagen och bankerna har fjorton företag och en 

bank kontaktats. Vissa valde aktivt att inte delta medan andra inte svarade alls. 

De företag som har tillfrågats är Alfa Laval och Atlas Copco där intervjuer har skett med både 

en ekonomiansvarig och en hållbarhetsansvarig på respektive företag. Anledningen till detta 

är att, i större utsträckning, få en bild av vad företaget i helhet anser och inte en individuell 

åsikt. Företagen valdes utifrån storlek och förväntad kunskap inom hållbarhetsområdet. Ett 

större företag förväntas ha mer kunskap men även ett större inflytande när det gäller 

bankernas hållbarhetsredovisningar. Både Alfa Laval och Atlas Copco har arbetat med 

hållbarhet under en längre tid och är väl insatta i ämnet. Företagen tillhör även kategorin 

tillverkande företag som kan anses ha större påverkan på sin omgivning än vad kanske 

tjänsteföretag har. Det är därmed intressant att ta reda på hur dessa företag upplever 

bankernas hållbarhetsredovisning. Förhoppningen var att fler företag skulle medverka då 

företagen har undersökts i syfte att respresentera bankernas kunder. 

  



Metod 

 

10 

 

De banker som har valts är Nordea, SEB och DanskeBank där en hållbarhetsansvarig från 

respektive bank har intervjuats. Hållbarhetsansvariga från bankerna har intervjuats i syfte att 

få en förståelse för varför banker hållbarhetsredovisar. Bankerna har även till viss del kunnat 

ge svar på hur företagskunderna bemöter deras hållbarhetsredovisningar och på så vis har 

företagskundernas upplevelse kunnat urskiljas även här. Anledningen till att de tillfrågade 

bankerna är fler än företagskunderna är att de var mer tillmötesgående och villiga att delta i 

undersökningen.  

Respondenterna från företagen och bankerna är personer som har en ledande position eller 

som på något vis arbetar med hållbarhetsfrågor och därmed är väl insatta i ämnet.  

Respondenterna fick information om uppsatsens ämne men tilldelades inte intervjufrågorna 

i förväg då detta skulle ha kunnat påverka respondenternas svar. Den informationen som 

gavs från intervjuerna användes sedan som upplysning och förståelse för hur det ser ut i just 

de företagen som undersöktes. Totalt genomfördes intervjuer med sju respondenter. 

 

Intervjuer 

Språkliga redogörelser anses vara ett bra sätt att förmedla människans inre känslor, tankar 

och upplevelser (Ahrne & Svensson, Hanbok i kvalitativa metoder, 2011). Då uppsatsen 

ämnar svara på hur företagskunderna upplever hållbarhetsredovisning är det därför lämpligt 

att genomföra intervjuer. Respondenten har då möjlighet att själv berätta och redogöra för 

sina tankar och erfarenheter. Då uppsatsen söker svar på detta vis är det viktigt att under 

intervjun ha ett öppet sinne och inte lägga in egna värderingar (Ahrne & Svensson, Hanbok i 

kvalitativa metoder, 2011). Fördelen med öppna frågor är att respondenten inte begränsas 

och att utrymme ges för ett nyanserat och utförligt svar (Andersson, 1994). 
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Nackdelen med helt öppna intervjuer är att svaren blir svårtolkade och tidsmässigt mer 

krävande att sammanställa och därför kommer undersökningen ske utifrån 

semi-strukturerade intervjuer. Denna intervjuform har använts eftersom ämnesvalet och 

den information som önskats har varit fastställt i förväg (Andersson, 1994). Den semi-

strukturerade intervjuformen tillåter således att intervjun leds in på andra vägar för att 

sedan återgå till den ursprungliga intervjuplanen. 

Som stöd vid intervjuerna utformades en intervjuguide. Detta gjordes utifrån 

problemformulering men också utifrån begrepp som är centrala i uppsatsen. Anledningen till 

detta var att skapa en struktur bland frågorna för att få fram relevant information men även 

för att underlätta för analys. Frågorna formulerades till största del som öppna frågor för att 

undvika svar som ja eller nej.  För att intervjuerna skulle genomföras så bra som möjligt och 

för att få respondenterna att känna sig trygga inleddes intervjuerna med frågor av enklare 

karaktär. Intervjuerna genomfördes på ett sätt som tillät perioder av tystnad vilket gav 

respondenterna möjlighet att tänka efter. Under intervjuerna förekom avvikelser från 

intervjuguiden när det gäller ordningsföljd men också formulering av frågorna. 

Avslutningsvis i intervjuerna fick respondenterna möjlighet att fundera på om de hade några 

övriga funderingar eller något mer att tillägga.   

 

Bearbetning av primärdata 

Varje intervju genomfördes som telefonintervju där samtalen spelades in. Inspelningarna 

ledde till att respondenternas svar kunde tydas både utifrån vad de sa men även utifrån hur 

de svarade. Genom att ett flertal gånger lyssna till hur respondenterna svarade, gick det att 

urskilja tveksamma svar från direkta svar, vilket underlättade för analysen. Direkt efter varje 

intervju genomfördes en transkribering. Detta var en tidsödande process men viktig för att 

mer överskådligt kunna se vad de olika respondenterna sagt och för att kunna jämföra 

svaren på ett enklare sätt. För att få en tydligare bild av respondenternas svar genomfördes 

en sammanställning av samtliga intervjuer där de centrala begreppen fick utgöra strukturen.  
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Utifrån modellen i den teoretiska referensramen analyserades svaren från respondenterna. 

Efter en kort tid upptäcktes att modellen från den teoretiska referensramen inte helt stämde 

överens med den empiri som samlats in. Utifrån den tillkomna empirin modifierades därmed 

modellen. De centrala begrepp som använts vid analysen utformades utifrån den teoretiska 

referensramen men även problemformulering och syfte. ”Intresse” finns med som ett tydligt 

begrepp i uppsatsens syfte medan ”kunskap” arbetades fram utifrån tidigare forskning. De 

”institutionella faktorerna” och det ”sociala kontraktet” utgör viktiga delar i teorierna och är 

därför relevanta som analysunderlag. Det sista begreppet är ”förtroende” vilket är ett 

centralt begrepp från problemformuleringen. Med hjälp av dessa begrepp har 

företagskundernas upplevelse av bankers hållbarhetsredovisningar utifrån empirin 

analyserats och presenterats i en analysmodell.  

 

2.4. Trovärdighet 

För att upprätthålla trovärdighet i uppsatsen har en diskussion förts kring de faktorer som 

kan påverka uppsatsens validitet och reliabilitet. Dessa faktorer påverkar hela uppsatsen och 

därmed även slutsatsen där svar på frågeställningarna presenteras. 

 

Validitet 

Validitet handlar om att uppsatsen verkligen mäter det som den avser att mäta och kan 

delas in i intern och extern validitet. Den interna validiteten innebär att det ska finnas ett 

samband mellan empirisk data och de teoretiska idéer som utvecklas (Bryman & Bell, 2003). 

För att upprätthålla den interna validiteten och för att fånga detta samband har 

intervjufrågorna i den här uppsatsen utformas på ett sätt som strävar efter att få ut relevant 

empiri utifrån problemformulering och syfte. För att göra detta har en grundlig 

litteraturstudie genomförts i förväg där goda kunskaper om ämnet har inhämtats. 
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Då uppsatsen söker svar på hur bankernas företagskunder upplever 

hållbarhetsredovisningarna har just kunder intervjuats. Även banker har intervjuats för att få 

större förståelse för deras hållbarhetsredovisningar. Innan intervjuerna genomfördes fanns 

det en klar bild av vilka frågor uppsatsen sökte svar på och därmed en intervjuguide som 

bestod av relevanta frågor. Intervjuguiden skapades för att öka validiteten i uppsatsen. 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att uppsatsens kvalité påverkas av hur intervjuerna 

genomförs. Sker intervjuerna som personliga möten kan kroppsspråk och ansiktsuttryck 

underlätta för en mer korrekt tolkning av svaren, vilket inte kan ske vid telefonintervjuer 

(Bryman & Bell, 2003). Då alla intervjuer genomfördes via telefon kunde inte ansiktsuttryck 

och kroppsspråk användas för att tyda svaren. Vid telefonintervjuerna användes 

högtalartelefon vilket medförde att intervjuerna kändes mindre personliga. För att ändå 

försöka stärka validiteten och få fram relevant empiri beaktades tonläge hos 

respondenterna. 

Den externa validiteten belyser sambandet mellan uppsatsen och den sociala verkligheten. 

Validitet kan vara ett problem för kvalitativ forskning när det gäller fallstudier och 

begränsade urval. På detta sätt har uppsatsen brister i den externa validiteten då studien 

inte kan generaliseras vilket även kritiseras inom forskningsvärlden (Bryman & Bell, 2003).  

Samtidigt finns det ett värde av att studera verkligheten utifrån hur den faktiskt upplevs 

(Svensson & Starrin, 1996). 
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Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabilitet handlar om uppsatsens tillförlitlighet och delas in i intern och extern reliabilitet. 

Den interna reliabiliteten handlar om att uppsatsgruppen ska ha ett gemensamt synsätt och 

vara överens om hur det gruppen ser och hör tolkas (Bryman & Bell, 2003). Det har funnits 

ett gemensamt synsätt under hela arbetsprocessen vilket innebär att tillförlitligheten inte 

har påverkats av interna konflikter. Vid tolkning av empiri har det gemensamma synsättet 

varit centralt. Det tankemönster som genomsyrar uppsatsen presenteras utifrån de teorier 

som valts. Intervjuerna har också spelats in för att kunna återge svaren mer exakt. För att 

stärka den interna reliabiliteten har en uppföljning med respondenterna skett där de har fått 

möjlighet att ge respons och kommentarer på empirin. 

Den externa reliabiliteten belyser i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas, även 

kallat replikerbarhet, vilket oftast är svårt att uppnå i kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning 

utgår oftast ifrån att skapa en djupare förståelse av den sociala verkligheten och blir då en 

subjektiv bedömning. Det som mäts är därmed något som förändras över tiden och det kan 

då bli svårt att upprepa studien och få samma resultat (Bryman & Bell, 2003). I den här 

uppsatsen är det upplevelsen av ett fenomen som mäts men som kan komma att ändras 

inom en snar framtid. För att öka extern reliabilitet strävar uppsatsen efter att på bästa sätt 

förtydliga tillvägagångssättet när det gäller metod, urval och datainsamling för att stärka 

reliabiliteten.  

De faktorer som påverkar validitet och reliabilitet har även påverkat uppsatsens slutsats. 

Tillförlitligheten i slutsatsen har även brister då den bygger på en subjektiv upplevelse. Den 

empiri som har legat till grund för uppsatsens slutsats bygger på enskilda individers 

upplevelser och åsikter. Däremot har företagskundernas upplevelse, som organisation, 

eftersträvats då två respondenter från varje företag har intervjuats. Dock skulle 

trovärdigheten ha kunna stärkts om fler respondenter valt att delta i studien. Slutsatsen har 

även vissa begränsningar i och med att empirin har analyserats utifrån förutbestämda 

begrepp och teorier. Kanske hade svaren på problemformuleringen sett annorlunda ut om 

andra begrepp och teorier hade använts istället. 
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2.5. Källkritik 

Vetenskapliga artiklar har använts i stor utsträckning vilket har givit en bra grund till 

uppsatsens problemformulering. Dock skulle vissa val av artiklar kunna kritiseras på grund av 

det år de har publicerats. Källkritik är även berättigad när det gäller hemsidor som har 

använts som referens i uppsatsen. Hemsidor är inte lika tillförlitliga som tryckta och 

publicerade böcker och artiklar.  

Kritik kan även riktas mot den data som samlats in från respondenter och som ligger till 

grund för empirin. Ett större antal respondenter från företagskunder hade varit önskvärt då 

det hade kunnat bidra till mer tillförlitliga slutsatser. Trots att två respondenter har valts från 

företagen ska det poängteras att respondenternas svar är en individuell åsikt. 

 

2.6. Etiska reflektioner 

Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för hur bankernas arbete med hållbarhet och 

dess redovisning upplevs av företagskunderna. Vi har därmed valt att endast lämna ut namn 

på företagen där de deltagande respondenterna arbetar. Detta eftersom uppsatsen syftar till 

företagets syn och inte en individuell åsikt. Respondenterna har varit positiva till att 

medverka och har inte uttryckt någon motvilja vid de frågor som ställdes under intervjun. 

Uppsatsen tilldelades respondenterna innan slutinlämningen för att säkerhetsställa 

respondenternas fulla stöd. Utifrån detta kan uppsatsen anses har uppnått ett etiskt värde. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Hållbarhetsredovisning 

I en hållbarhetsredovisning kommunicerar ett företag ut sitt arbete med hållbarhet till 

intressenterna. Hållbarhet förklaras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Kommitén för utbildning för hållbar utveckling, 2004, s. 32).  

I Sverige är det endast de statliga företagen som måste redovisa hållbarhet.  Det finns dock 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning som alla företag kan använda sig av. Dessa riktlinjer ges 

ut av Global Reporting Initiative och mäter hållbarhetsredovisningen på ett mer konkret sätt. 

De delar företag redovisar när det gäller hållbarhet är miljömässiga, sociala och ekonomiska 

faktorer (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008b). 

 

3.2. Tidigare forskning om hållbarhet 

Forskning har i stor utsträckning studerat hållbarhet som fenomen men även varför och för 

vem som företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. På senare år har bankerna runt om i 

världen börjat utveckla sitt arbete inom hållbarhetsområdet och det finns forskning som 

studerar detta (Scholtens, 2009).  

Hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare för banker i flera länder och det implementeras mer 

och mer i det dagliga arbetet (Scholtens, 2009). Det har visats att kundernas attityd mot 

företag och dess produkter är positivt när företaget faktiskt tar ett socialt ansvar (Öberseder 

& Schlegelmilch, 2011). Dock har det visats att kunder är mer känsliga för företag som är 

oansvariga och att det i större grad påverkar köpbeslutet. Med andra ord finns det en 

asymmetrisk effekt där ett oansvarigt beteende skadar mer än vad ett ansvarfullt beteende 

hjälper (Bhattacharya & Sen, 2004).  
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Det har också visats att kunder som har ett intresse och är medvetna om hållbarhet är de 

som oftast söker sig till företag som arbetar med detta (Öberseder & Schlegelmilch, 2011). 

Dock visar en annan studie att kundernas förtroende skapas främst genom att bankerna 

upprätthåller hög kvalité på produkter och service snarare än genom hållbarhetsarbete 

(Poolthong & Rujirutana, 2009). 

Tilt (1994) redogör för att det finns intressenter som har starka åsikter om 

hållbarhetsredovisning och anser att redovisningarna är bristfälliga och har låg trovärdighet. 

Vidare menar Tilt (1994) att intressenterna önskar ytterligare information om företagets 

relationer med andra organisationer och deras samhällsansvar. Ett exempel på en 

företagsrelation som efterfrågades i studien är information som berör företagets finansiella 

kontakter. En annan faktor som intressenterna efterfrågar är mer information kring 

miljöarbetet. Skälet till detta kan dock vara att de tillfrågade intressenterna till större del 

består av företag som arbetar inom miljöfrågor (Tilt, 1994).  

Trots att det finns kunder med ett intresse för hållbarhetsredovisningar så har studier visat 

att större delen av bankernas kunder har låg kunskap om ämnet. Detta trots att bankerna 

anser att hållbarhetsfrågorna är viktiga och arbetar mycket med att kommunicera ut detta 

till sina intressenter (Calabrese & Lancioni, 2008).  Pomering och Dolnicar (2009) föreslår i sin 

studie att banker borde kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete genom PR så att det blir en 

del av varumärket och genomsyrar hela verksamheten istället för att presentera arbetet som 

reklam. Dock menar intressenterna i studien gjord av Tilt (1994) att de helst finner 

rapporteringen av hållbarhetsarbetet i årsredovisningen då informationen får en ökad 

trovärdighet. Däremot anses hållbarhetsredovisningen mer lättläst när den kommuniceras ut 

via andra kanaler så som media, reklam och hemsidor (Tilt, 1994). Det har också visats att 

kunder förlitar sig mer på information om hållbarhet när den kommuniceras ut från media 

än från bankerna (Pomering & Dolnicar, 2009).  
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För att öka kundernas intresse för bankernas hållbarhetsarbete och dess redovisning 

behöver bankerna arbeta med att nå ut med informationen. Om inte kunderna har någon 

kunskap kommer de heller inte efterfråga hållbarhetsaktiviteter från bankerna. Hållbarhet 

måste kommuniceras ut på ett mer lättillgängligt sätt med hjälp av något som kunder har ett 

intresse av (Pomering & Dolnicar, 2009).  

Banker över hela världen investerar allt mer pengar på att utveckla sitt hållbarhetsarbete 

samtidigt som missnöje växer bland dessa bankers kunder. En studie visar att banker i både 

Japan och Australien som ligger i framkant när det gäller hållbarhet har fått en ökad andel 

missnöjda kunder (McDonald & Rundle-Thiele, 2008). McDonald och Rundle-Thiele (2008) 

menar att bankerna inte borde lägga så mycket pengar på just hållbarhetsaktiviteter när 

missnöjet hos deras kunder växer. Slutsatsen av studien är att kundcentrerade aktiviteter 

leder till en högre kundtillfredsställelse än vad hållbarhet gör (McDonald & Rundle-Thiele, 

2008). 

Slutligen kritiserar Gray (2006) företag som enbart använder hållbarhetsredovisning för att 

nå ett högre aktievärde och maximera vinsten. Hållbarhetsarbetet är till för att skapa ett 

värde som sträcker sig utanför företagets gränser och att ta ansvar för samhället i stort. 

Detta innebär att hållbarhetsarbetet inte kan ses utifrån den traditionella 

organisationsteorin där företag är rationella. För att hållbarhetsarbetet och dess redovisning 

ska anses som berättigad måste en annan teori tillämpas. Vidare poängterar Gray (2006) att 

om företag lyckas ta sitt sociala ansvar kommer detta per automatik leda till ett ökat värde 

för företaget och på så sätt skapa en ”win-win” situation för företaget och samhället. Enligt 

Gray (2006) handlar hållbarhetsarbetet om något bortanför vinstmaximering. Arbetets 

främsta syfte är att skapa en mer hållbar plats att leva på där vi har förtroende för varandra 

och där var och en tar sitt ansvar.  
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3.3. Teorier 

Legitimitetsteorin 

Då uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för hur hållbarhetsredovisningen upplevs och 

hur den påverkar förtroendet mellan intressent och bank kommer legitimitetsteorin 

användas. Teorin utgår ifrån att företag finns till för att samhället tillåter det och anser att 

företaget är legitimt. Genom legitimitetsteorin kommer relationen mellan bank och 

företagskund analyseras.  

Samhället erbjuder resurser och arbetskraft till företaget och förväntar sig därmed något i 

gengäld. Vanligtvis benämns detta avtal som ”ett socialt kontrakt” mellan samhället och 

företaget (Deegan, 2002). Företagets handlingar är legitima i den mån de överensstämmer 

med samhällets och det större sociala systemets mål (Eriksson-Zetterquist, 2009). Detta är 

en grundsten inom legitimitetsteorin och om inte kontraktet upprätthålls kan samhället 

straffa företaget genom att dra ner på resurser som erbjuds och sluta köpa företagets 

produkter (Deegan, 2002).  Hållbarhetsredovisningar är ett sätt för företag att bevisa för 

samhället att de agerar på ett korrekt och acceptabelt sätt. Genom detta kan legitimitet 

skapas och därmed upprätthålls förtroendet mellan företag och samhälle. Hur 

företagskunderna upplever bankernas hållbarhetsredovisning kan spegla om legitimitet är 

anledningen till att arbetet med hållbarhet utförs.  

När företag söker legitimitet kommer de att förändras då de tvingas anpassa sig till det 

”sociala kontraktet”. Företagets processer och handlingar kommer således att styras av 

samtida sociala normer. Exempel på detta kan vara företag som tvingas använda sig av 

miljövänliga bilar för att upprätthålla sin legitimitet även om detta inte är det bästa valet sett 

utifrån företagets strävan efter vinst. Om företag inte anpassar sig efter de sociala normerna 

kan de riskera att förlora sin legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). En norm kan förklaras 

som en handlingsregel för hur man bör handla eller hur något borde organiseras 

(Nationalencyklopedin). På samma sätt kan det vara för företag som utför 

hållbarhetsredovisningar. Även om det inte är det mest rationella agerandet tvingas mer 

eller mindre företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete för att upprätthålla legitimiteten. 
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Legitimitet har viss likhet med att företaget har en hög status och ett bra rykte. Legitimiteten 

skiljer sig dock på det sättet att den måste vara tillfredsställd och uppnådd. För att uppnå 

legitimitet är det viktigare att företaget undviker ett dåligt rykte snarare än att uppnå goda 

resultat. De källor som bidrar till legitimiteten hos ett företag kan vara samhället i stort, 

media men även att företag agerar på ett liknande sätt och skapar en norm. 

Legitimitetsteorin är nära sammankopplat med institutionella teorin som beskriver 

uppkomsten av homogenitet hos företag mer ingående. (Eriksson-Zetterquist, 2009)  

 

Institutionella teorin 

Institutionella teorin handlar om hur företag agerar utifrån det som tas för givet och hur de 

påverkas av sin omgivning. Utifrån den institutionella teorin skulle företagskundernas 

upplevelse och intresse av hållbarhetsarbetet och dess redovisning vara lågt och 

anledningen till att arbetet utförs skulle vara att alla andra gör det. Teorin går emot den 

vanligaste uppfattningen om organisationer som rationella verktyg. Den institutionella teorin 

belyser istället hur företag följer lagar men även informella regler snarare än att de agerar 

utifrån ett rationellt handlande (Eriksson-Zetterquist, 2009). Utifrån den här teorin kan 

hållbarhetsredovisning ses som något företag gör enbart på grund av påtryckningar från 

omgivningen eller för att alla andra gör det. Då en idé har översatts till ett objekt som blir en 

handling och handlingen upprepas skapas tillslut en norm. När handlingen har blivit en norm 

och det är allmänt spritt att ”så här ska det göras” har en institution skapats (Czarniawska, 

2005).  

En senare del av den institutionella forskningen har kommit att kallas nyinstitutionella 

teorin. Teorin har sin grund i att forskningen började intressera sig för varför företag inom 

samma bransch uppvisade en slående homogenitet. Intresset väcktes också för hur företag 

löskopplar aktiviteter från varandra för att överleva men även hur de skapar legitimitet. De 

centrala begreppen i den nyinstitutionella teorin är legitimitet, löskoppling och isomorfism 

(Eriksson-Zetterquist, 2009).  
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Tidigare organisatoriska teorier beskriver organisering som ett sätt att samordna och 

kontrollera olika aktiviteter och ge företaget en formell struktur (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Författarna Meyer & Rowan (1977) ville istället visa att organisering handlar om att anpassa 

sig till institutionaliserade regler och därigenom skapa legitimitet. Meyer & Rowan (1977) 

ansåg att den formella strukturen inte kunde förklara varför företag agerar som de gör. Den 

formella strukturen ser på organisering som rationell där alla delar i organisationsschemat 

arbetar tillsammans och försöker uppnå företagsmålen på ett rationellt sätt. Synsättet 

menar att kontrollen inom företaget fungerar perfekt. Dock svarar inte den formella 

strukturen på varför beslut som tas inte genomförs eller varför vissa processer inte fungerar 

som det är tänkt. För att få ett svar på detta har den nyinstitutionella teorin utvecklats. 

Teorin beskriver alla delar i företaget som olika och löst kopplade till varandra vilket kan vara 

anledningen till att beslut som fattas inte når mottagaren i sin ursprungliga form. 

Avdelningarna i företaget har alla olika förståelse och syn på den sociala verkligheten (Meyer 

& Rowan, 1977). Även om hållbarhetsarbetet kan vara förankrad i redovisning och 

företagets verksamhet kan arbetet ändå ses som löst kopplat från företagets 

kärnverksamhet.  

Trots att de institutionaliserade reglerna inte kan anses som rationella är det av stor 

betydelse för företaget att anpassa sig till dessa för att upprätthålla legitimitet (Meyer & 

Rowan, 1977). Om ett företag inte använder sig av ett vedertaget redovisningssystem kan 

det anses som nonchalant. På samma sätt kan ett företag som inte hållbarhetsredovisar ses 

som avvikande och icke-legitimt. Genom att företag uppträder lika och har lika form, med 

andra ord är isomorfa, kommer företag ha lättare för att nå framgång och överleva 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). 

DiMaggio & Powell (1983) menar att kravet på att företag uppträder lika inom olika 

organisationsfält är ofrånkomligt. Ett organisationsfält innebär företag som är kopplade till 

varandra antingen genom bransch eller genom en kedja av företag. Isomorfism ger en 

förståelse för hur företag tenderar att bli lika varandra inom de olika fälten. Det finns tre 

typer av isomorfism vilka är uppdelade i tvingande, imiterande och normativ isomorfism 

(DiMaggio & Powel, 1983). 
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Tvingande isomorfism handlar om att anpassa sig till formella och informella krav som 

kommer från staten, starka organisationer eller koncerner. Ett exempel kan vara företag i 

monopolställning som påverkar andra företag som är i beroendeställning till dem (DiMaggio 

& Powel, 1983).  

Imiterande isomorfism berör osäkerhet som en faktor som får företag att imitera varandra. 

Att härma framgångsrika företag kan vara ett sätt för mindre framgångsrika företag att 

undgå de extra kostnader som krävs för att på egen hand lösa ett problem. Det imiterande 

företaget kan göra detta omedvetet precis som det företag som blir imiterat inte behöver 

vara medveten om att kopiering sker. När företag härmar varandra skapas en slags norm av 

att det som görs är rätt och det leder till att agerandet blir legitimt (DiMaggio & Powel, 

1983).  

Normativ isomorfism kommer av inflytandet från professioner och utbildningar som 

påverkar och till viss del beslutar vad som anses vara ett korrekt sätt att agera. Socialisering 

inom dessa grupper är också en bidragande faktor till att företag blir mer lika varandra. Ett 

exempel är när organisationer använder sig av konsulter från ett fåtal olika konsultfirmor 

som säljer in samma koncept till olika företag (DiMaggio & Powel, 1983). En annan situation 

som kan bidra till normativ isomorfism är när personer från ledande företag socialiserar sig 

med varandra vid olika evenemang och tillställningar. 

Institutionalisering leder i slutändan till att organisationsfälten blir mer stabila då 

homogenitet skapas. Företagets agerande kommer ur förgivet tagna regler och normer även 

om företagen inte är helt medvetna om det. Trots företagens individuella försök till 

förändring kommer institutionalisering fortfarande ske och därmed skapa en stabil 

förändring (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

När det inte finns tvingande eller normativ isomorfism så väljer företag oftast att imitera 

varandra (Czarniawska, 2005). Utformningen av hållbarhetsredovisning följer i dagsläget inga 

lagar och regler, dock finns GRIs ramverk för hur hållbarhet bör redovisas. Utifrån detta kan 

bankernas hållbarhetsredovisningar uppfattas som en isomorf handling som är på väg att 

institutionaliseras både lokalt och globalt (Scholtens, 2009).  
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3.4. Sammanfattning 

Scholtens (2009) menar att banker i flera länder idag jobbar mycket med hållbarhet 

samtidigt som Calabrese och Lancionis (2008) studie visar att bankernas kunder har låg 

kunskap om detta. Genom detta kan Meyer och Rowans (1977) tes angående 

institutionaliserade regler stämma. De menar att de institutionaliserade reglerna har en stor 

betydelse och att det är genom dessa som bankerna hållbarhetsredovisar även om 

kundernas kunskap är låg. Genom att följa institutionaliserade reglar skapas också legitimitet 

(Meyer & Rowan, 1977). Poolthong och Rujirutana (2009) har i sin studie påvisat att kunders 

förtroende skapas genom att bankerna har hög kvalité på sina produkter och sin service 

snarare än genom sin hållbarhetsredovisning. Utifrån detta kan teorierna också anses vara 

anledningen till att bankerna hållbarhetsredovisar.  

Dock varnar Gray (2006) för teoriernas effekt. Han menar att hållbarhetsarbetet måste vara 

en medveten handling för att uppfylla syftet. Det är först då som samhället i stort vinner på 

att det finns. 

Enligt teorierna skulle bankernas hållbarhetsredovisningar och företagskundernas upplevelse 

vara ett resultat av det sociala kontraktet. Om företagskundernas upplevelse av bankernas 

hållbarhetsredovisningar är positiv skulle det utifrån den institutionella teorin bero på att 

alla redovisar och därmed upplevs det legitimt. Teorierna innehåller i så fall inget rationellt 

tänkande och heller inget genuint intresse för att ta ansvar för samhället. 
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3.5. Sammanfattande modell 

För att sammanfatta teorikapitlet har följande modell tagits fram. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell utifrån teoretiska referensramen 

Modellen illustrerar de centrala begrepp som möjligen kan påverka normbildningen av 

bankernas hållbarhetsredovisningar och på så sätt påverka företagskundernas upplevelse. I 

analyskapitlet kommer en diskussion föras angående hur kopplingen ser ut mellan dessa 

begrepp. Det som diskussionen leder fram till kommer illustreras i en modifierad modell.  

Institutionella teorin kan ses som normbildande på det sättet att hållbarhetsredovisning görs 

för att alla andra gör det. Även legitimitetsteorin kan skapa en norm genom att banken 

upprätthåller det sociala kontraktet och agerar i enlighet med vad samhället vill. Samtidigt 

har kanske intresse och kunskap hos företagskunderna i viss mån  påverkat bankernas arbete 

med hållbarhetsredovisning. Slutligen ifrågasätter modellen på vilket sätt förtroende kan 

skapas utifrån normen.  
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4. Empiri 

4.1. Inledning 

Det här kapitlet behandlar de resultat som har framkommit genom intervjuer med 

respondenterna. Resultaten är uppdelade utifrån de positioner som respondenterna har, 

vilket är bankernas hållbarhetsansvariga, företagskundernas ekonomiansvariga respektive 

företagskundernas hållbarhetsansvariga. Inom dessa kategorier presenteras svaren utifrån 

ämnesområde istället för varje respondent var för sig. Avslutningsvis i kapitlet presenteras 

ett avsnitt som berör hur hållbarhet sprids och utvecklas. Detta eftersom det är relevant för 

att få en ökad förståelse för ämnet. 

 

4.2. Bankernas hållbarhetsansvariga 

De vanligaste anledningarna till att bankerna redovisar hållbarhet är att analytiker och 

allmänheten efterfrågar det allt mer samt att det finns en intern önskan om att göra det. 

Hållbarhetsansvariga anser också att det idag inte finns något alternativ och att stora företag 

måste hållbarhetsredovisa för att vara transparanta. En av respondenterna uttrycker att:  

”It has transformed in to a need, we just need to do it.” 

En annan respondent tror att själva redovisningen kanske inte är ett måste utan menar 

istället att ”action speaks louder than words”. Dock anser samma respondent att avsaknad 

av en rapport skulle uppmärksammas i media och på så vis anses som negativt även hos 

kunder.  
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Målgruppen för redovisningen är enligt alla bankerna de professionella analytikerna samt 

investmentbolag. Dock råder det delade meningar kring hur intresset ser ut hos kunderna. 

Bankerna uppger att det inte finns några tydliga krav från företagskunderna och inte heller 

så stort intresse av att läsa om deras hållbarhet. Däremot finns en önskan hos bankerna om 

att kunderna ska intressera sig för deras hållbarhetsarbete och en antydan till att intresset 

faktiskt växer, inte minst på företagssidan. Bankerna känner av en viss förväntan från främst 

de stora företagen att hållbarhetsarbetet ska finnas.  

En av de hållbarhetsansvariga på bankerna uppger att banken inte har några specifika 

fokusområden i sitt hållbarhetsarbete. Banken försöker istället vara tydligare med strategin 

och helheten för att nå transparens utåt mot kunderna.  

”Och det som vi tycker är viktigt nu och som vi försöker fokusera på, 

det är att lyfta fram, bli lite mer öppna, transparenta. Det är ju inne 

nu dessutom, att banker ska vara.” 

Dock anser en respondent att det måste finnas en balansgång mellan vad som är 

affärshemligheter och vad de faktiskt kan vara öppna med. 

När det gäller framtiden för hållbarhetsarbetet och dess redovisning råder delade meningar 

mellan bankerna. En respondent tror att hållbarhet kommer att spridas även till mindre 

företag och att hållbarhet är här för att stanna. Huruvida företagskunderna kommer 

intressera sig för bankernas hållbarhetsredovisningar anses dock vara svårbedömt. Alla 

banker har diskuterat hur redovisningen på bästa sätt ska presenteras och om hållbarhet ska 

integreras med den finansiella redovisningen för att intressera fler läsare.  
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4.3. Ekonomiansvariga hos företagskunderna 

Det som värdesätts mest i relationen med banken anser ekonomiansvariga hos företagen 

vara att relationen ses som långsiktig men även att företaget kan lita på banken. Banken ska 

finnas där även i svåra tider menar respondenterna.  

”… har du bettet dig kortsiktigt som bank mot ett företag så är du 

borta för ganska lång tid faktiskt, väldigt lång tid skulle jag säga och 

är man inte det så borde man vara det.” 

Andra viktiga faktorer är enligt en respondent professionalism, tekniska lösningar, geografisk 

täckning och pris. En av respondenterna poängterar hur viktig kommunikationen är för 

uppbyggnaden av förtroendet mellan bank och företag. Ömsesidighet är också en viktig del 

av relationen och en av respondenterna uttrycker det som:  

”vi försöker vara tydliga med vad vi förväntar oss av dom och 

 vad vi kan lova dom också.” 

Vid frågan om respondenterna har kunskap om begreppet hållbarhet går svaren isär. En 

respondent är tydligt jakande medan den andra är mer tveksam. Respondenten vet att 

hållbarhetsarbetet berör miljö men är inte mer insatt i ämnet. Ingen av de tillfrågade 

ekonomiansvariga har läst en banks hållbarhetsredovisning. Den ena respondenten har 

märkt att bankerna har slutat skicka julkort vilket respondenten tror att de också kan spara 

pengar på. Samma respondent är också bekant med att banken ger pengar till välgörenhet. 

Den andra ekonomiansvariga berättar att de har hållbarhetskriterier utöver de finansiella 

kraven som banken måste uppfylla när företaget ska investera. Dessa kriterier har 

ekonomiavdelningen arbetat fram tillsammans med de hållbarhetsansvariga på företaget 

men det är också en önskan från hela företaget. 
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När det gäller miljö har den ena ekonomiansvariga inte så mycket att säga. Däremot uppger 

respondenten att det finns en person inom företaget som jobbar med hållbarhet och att det 

är den personens roll.  

”Det låter kanske känslokallt och så men jag tror att alla företag mer 

eller mindre gör väl någonting.” 

Respondenten blir inte särskilt positiv till att bankerna arbetar med hållbarhet och menar att 

det finns annat som de kanske borde arbeta mer med.  

Vid frågan om det finns någonting som skulle kunna få ekonomiavdelningarna att blir mer 

intresserade för bankernas hållbarhetsredovisning svarar den ena respondenten nej och att 

det inte finns något som tyder på det. Den andra respondenten svarar efter lång tystnad:  

”ska jag vara riktigt ärlig så tycker jag inte att dom här … bara för att 

bankerna är medlemmar i någon av dom här organisationerna så 

betyder ju inte det att dom automatiskt har bra hållbarhetsrykte.” 

Därefter berättar respondenten att det som istället är av intresse är bankernas bonuskultur.  

”Det spelar liksom ingen roll om dom är, om dom gör, om dom 

donerar pengar till någon välgörenhet om man säger så, om dom får 

dålig image på grund av deras bonuskultur.” 

 Respondenten tror ändå att hållbarhetsredovisningen kan få större betydelse om andra 

delar så som bankernas bonussystem blir mer transparenta. Även om önskan finns att 

bankerna borde hållbarhetsredovisa på ett annat sätt tror ändå respondenten att det skulle 

se väldigt märkligt ut och uppfattas negativt om banker inte skulle göra det. Respondenten 

menar att det finns en tydlig förväntan hos samhället men också ett ökat fokus mot 

hållbarhet hos företagskunderna. 
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4.4. Hållbarhetsansvariga hos företagskunderna 

De hållbarhetsansvariga hos företagen märker tydligt av att bankerna ställer krav på dem när 

det gäller hållbarhetsarbetet. Dock ställer företagen sällan krav på sin bank. Däremot har en 

av respondenterna tittat i flera av de svenska bankernas hållbarhetsredovisningar även om 

störst fokus ligger mot företag inom samma bransch. Den andra respondenten berättar att 

det istället finns andra typer av företag att prioritera när det gäller hållbarhet. Respondenten 

menar att företaget har valt att lägga fokus på sina leverantörer vars material i slutändan 

hamnar i företagets slutprodukt och därmed hos deras kunder. När företaget tittar på 

indirekta leverantörer som till exempel flygbolag, andra transportbolag och banker så 

prioriteras de leverantörer som har en tydlig påverkan på miljön. På så vis hamnar bankerna 

långt ner på prioriteringslistan menar respondenten.  

”We have to priorities the CSR in a way we have the most influence 

and where we have the opportunity to make pragmatic 

improvements.” 

Även om bankernas hållbarhetsarbete hade varit ett problem så tror respondenten att det är 

svårt att ställa krav och förändra en stor bank.  

Den respondent som hade störst intresse av bankernas hållbarhetsredovisningar berättar att 

det beror på nyfikenhet och intresse. Respondenten tittar mest på sin huvudbanks 

hållbarhetsredovisning och hur de utvecklar sitt arbete inom området. Respondenten tror 

att fler företag skulle bry sig om bankernas hållbarhetsredovisningar om de redovisade mer 

transparent.  
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Om bankerna inte skulle hållbarhetsredovisa skulle det enligt en respondent uppfattas som 

väldigt traditionella, stängda, omoderna och inte i framkant. Den andra respondenten 

förväntar sig att alla deras leverantörer ska arbeta med hållbarhet och uppger även att det 

är viktigt för samhället att bankerna hållbarhetsredovisar. Dock menar respondenten att de 

själv inte prioriterar bankernas redovisningar. Trots detta upplever respondenten att det är 

negativt om bankerna inte hållbarhetsredovisar överhuvudtaget. Respondenten menar även 

att banken ställer höga krav på sina företagskunder då det gäller hållbarhet samtidigt som 

banken själv kanske inte gör ett så bra jobb. Respondenten anser att bankerna inte har rätt 

balans mellan deras egen etik och hur de belönar sig själva i jämförelse med vad de faktiskt 

presterar.  

”A number of us in society are pretty negative towards the banks and 

bonusstructure and the way that they award themselves is in a way 

that messed up our economics in Europe.” 

Den ena respondenten tror inte att företagets relation till bankerna skulle påverkas av 

enbart hållbarhetsredovisningen. Respondenten tror däremot att om bankerna 

kommunicerar ut vissa tjänster som hållbara så skulle detta uppmärksammas på ett positivt 

sätt.  

Till sist fick respondenterna frågor om hållbarhetsarbetet och dess redovisning i framtiden. 

En av respondenterna berättade om ett dilemma. Under senaste tiden har många delar 

samlats under begreppet hållbarhet. Respondenten belyser risken med att tappa fokus på de 

delar som är viktigast och där de faktiskt kan göra en riktig skillnad för samhället.  Den andra 

respondenten tror att hållbarhet kanske kommer tjatas ut som ord men hoppas inte att 

begreppet vattnas ur. Respondenten tror istället att hållbarhet kommer integreras i ”så man 

gör affärer” och att det kanske i framtiden kommer något annat som är trendigt och nytt.  
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4.5. Spridning av hållbarhet 

Bankernas och företagens hållbarhetsansvariga uppger alla att de tittar eller har tittat på 

andras hållbarhetsredovisningar för att få idéer och inspiration. En respondent tittar på det 

som känns viktigt för hennes företag och tittar framför allt på företag som ingår i samma 

branschorganisation. Respondenten säger också att de kanske inte tittar så mycket på hur de 

skriver utan gör mer en jämförelse mellan redovisningarna. En av bankernas 

hållbarhetsansvariga uppger att anledningen till att de tittar på andra är att hållbarhet är så 

pass nytt för dem och de söker därför mycket inspiration. Samma respondent poängterar 

dock att idéerna måste passa in i deras egna specifika riktlinjer.  

Flertalet av de hållbarhetsansvariga går på möten och seminarier och träffar andra som 

arbetar med hållbarhet för att utbyta idéer och ge feedback på varandras rapporter.  

”And then of course when you work with CR-reports you read the 

other banks report and think - Oh this is a good idea, why haven’t 

they wrote about this and think about this and stuff like that.” 

Samma respondent berättar att om något skiljer sig från deras egen hållbarhetsredovisning i 

jämförelse med andra banker så funderar de på om det är något som de själva kan använda 

sig av. En hållbarhetsansvarig säger att det är en liten värld som de arbetar i och att de ofta 

träffar på andra hållbarhetsansvariga som aktivt jobbar med frågor som rör hållbarhet. En 

annan respondent uttrycker det som att  

”det blir ju till slut lite som en ankdam där ungefär samma personer 

träffas på dom här seminarierna som har olika teman”. 

Det finns en respondent som berättar att företaget tidigare tittade på hur andra företag 

gjorde men att de nu kommit så långt i deras arbete så det inte längre är aktuellt.  
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5. Analys 

5.1. Inledning 

Modellen från den teoretiska referensramen har nu modifierats utifrån uppsatsens empiri 

och analys. Vidare i detta kapitel kommer en analys göras utifrån denna modell.   

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 2. Analysmodell av företagskundernas upplevelse 

Analysmodellen visar hur företagskundernas kunskap och intresse påverkar hur deras 

upplevelse av bankernas hållbarhetsredovisningar ser ut. Kunskap och intresse har i 

analysmodellen fått illustreras av en pil där enbart konturerna är markerade. Detta kan bero 

på att kunskapen och intresset verkar varierar beroende på respondenternas position i 

företagen och hur de prioriterar hållbarhetsredovisningar. Utifrån empirin har de 

hållbarhetsansvariga en mer positiv inställning medan ekonomiansvariga är mer osäkra. 

Bankernas hållbarhetsredovisningar prioriteras dock lågt hos de tillfrågade 

företagskunderna.   

Företagskundernas upplevelse är en streckad ruta då upplevelsen inte är konstant utan 

istället varierar från person till person. Eftersom få respondenter från varje företag har 

intervjuats är det svårt att uttrycka just företagskundens upplevelse och det finns en risk att 

respondenterna enbart uttrycker den enskilda individens upplevelse. 
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Samtidigt som kunskap och intresse har betydelse för upplevelsen finns det även en antydan 

till att institutionella faktorer och det sociala kontraktet påverkar. Alla respondenter i 

empirin anser att det skulle vara negativt om bankerna inte hållbarhetsredovisade trots att 

intresset inte är så stort. I analysmodellen illustreras institutionella faktorer och det sociala 

kontraktet i två ifyllda rutor. Anledningen till detta är att dessa faktorer är utvecklade utifrån 

etablerade teorier och att de utifrån empirin har en tydlig påverkan.  

Vidare är begreppet norm nära sammankopplat med de institutionella faktorerna och det 

sociala kontraktet vilket gör att även den är ifylld. Det är synligt att dessa faktorer har 

påverkat att hållbarhet har blivit en norm hos bankerna då det finns en förväntan hos 

respondenterna att banker ska hållbarhetsredovisa.  Eftersom det finns en antydan om att 

företagskundernas upplevelse bidrar till att hållbarhetsarbetet och dess redovisning blir en 

norm är även dessa kopplade till varandra i analysmodellen.  

När ett fenomen, som hållbarhetsredovisningen, har blivit en norm påverkar även det i sin 

tur hur omgivningen, i det här fallet företagskunderna, upplever redovisningen. 

Institutionella faktorer, det sociala kontraktet, företagskundernas upplevelse samt 

begreppet norm har en central plats i analysmodellen då de inte bara påverkar eller 

påverkas av varandra, utan även samverkar.  

Företagskundernas förtroende till banken påverkas genom normen på så vis att det kan 

skadas om hållbarhetsredovisning inte görs. Däremot skapas inte förtroende genom 

bankernas hållbarhetsredovisningar då det istället är andra faktorer som bidrar till 

kundernas förtroende till banken. Därav illustreras inte koppling mellan begreppen norm och 

förtroende med en pil i analysmodellen, utan istället endast ett streck. 
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5.2. Intresse och kunskap 

Forskning har visat att kundernas intresse och kunskap om bankernas hållbarhetsredovisning 

är låg (Calabrese & Lancioni, 2008). Hos de tillfrågade företagskunderna varierar kunskapen 

och intresset. Anledningen skulle kunna vara att det ena företaget har specifika 

fokuspunkter i sitt hållbarhetsarbete som riktar sig mer mot leverantörer där de kan göra 

som mest skillnad och förbättring. De prioriterar därför inte sina banker lika högt. Det andra 

företaget uppvisar större intresse och kunskap om sina bankers hållbarhetsredovisningar. 

Detta företag har vissa hållbarhetskriterier för sina investeringar som ekonomiavdelningen 

har arbetat fram tillsammans med hållbarhetsansvariga. Detta tyder på att kunskapen och 

intresset påverkar hur företagskunderna upplever bankernas redovisningar vilket illustreras i 

analysmodellen med en pil mot företagskundernas upplevelse. Dock har de tillfrågade 

företagen störst intresse för hållbarhetsredovisningar gjorda av andra företag inom samma 

branschorganisation eller av de leverantörer som har direkt påverkan på tillverkningen. 

Detta kan då vara en anledning till att bankernas hållbarhetsarbete och dess redovisningar 

inte prioriteras lika högt. Därmed varierar upplevelsen av hållbarhetsredovisningar beroende 

på vilka företag de tittar på. I analysmodellen hade kunskap och intresse möjligtvis kunnat 

illustreras på ett kraftfullare sätt om det hade gällt en annan bransch som de tillfrågade 

företagen har mer intresse av.  

Det är synligt att kunskapen inom hållbarhetsområdet har effekt på vilket intresse kunderna 

har för bankernas hållbarhetsarbete och dess redovisningar. Eftersom hållbarhetsfrågor inte 

ingår i en ekonomianställds dagliga arbetsuppgifter kan detta vara en anledning till att 

kunskapen och intresset är lågt bland dessa respondenter.  Forskning har visat att kunder 

som är medvetna om hållbarhet även har ett större intresse för företag som arbetar med det 

(Öberseder & Schlegelmilch, 2011). Därmed är intresset och kunskapen starkt 

sammankopplat då det gäller upplevelsen av hållbarhet. Begreppen har en gemensam 

påverkan på hur företagskunderna upplever hållbarhetsredovisningen från bankerna.  
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Enligt den institutionella teorin är avdelningarna i ett företag olika och löst sammankopplade 

där personer inom ett företags avdelningar kan ha olika syn på den sociala verkligheten 

(Meyer & Rowan, 1977). Då hållbarhetsarbetet och dess redovisning kan ses som löst 

kopplat från kärnverksamheten sprider sig kunskapen och intresset inte till alla avdelningar 

inom företaget. Detta skulle kunna vara en anledning till att ekonomiavdelningarna inte har 

lika mycket intresse av hållbarhet och därför prioriteras inte bankernas 

hållbarhetsredovisningar av företagskunderna. Dock finns det en antydan om att intresset 

och kunskapen faktiskt ökar. Flera av bankernas respondenter nämner att det förekommer 

fler frågor om hållbarhet idag än vad det har gjort tidigare och att intresset växer. Utifrån 

detta skulle kanske intresset för bankernas hållbarhetsredovisningar kunna öka om 

ekonomiavdelningarna hade större kunskap om hållbarhet, eftersom det är den här 

avdelningen som har direktkontakten med banken. För att intresset ska väckas måste en viss 

nivå av kunskap finnas hos de ekonomiansvariga och det är först när detta är uppnått som 

företagskunderna möjligtvis kan prioritera bankernas hållbarhetsredovisningar på ett mer 

medvetet sätt. På så vis skulle företagskundernas upplevelse av bankernas 

hållbarhetsredovisningar kunna påverkas och bli mer positiv.  
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5.3. Institutionalisering och legitimitet 

Utifrån legitimitetsteorin skulle bankernas hållbarhetsarbete och dess redovisning göras för 

att upprätthålla det sociala kontraktet gentemot samhället och därmed skapa legitimitet 

(Deegan, 2002). En bank som inte redovisar sitt hållbarhetsarbete upplevs som negativt av 

företagskunderna. Anledningen till att det uppfattas som negativt skulle kunna vara för att 

det sociala kontraktet bryts. Därav har analysmodellen en koppling mellan det sociala 

kontraktet och företagskundernas upplevelse. Att inte hållbarhetsredovisa skulle därmed 

kunna skada bankens legitimitet. För att upprätthålla legitimiteten krävs det också att 

banken upprätthåller det sociala kontraktet genom att hållbarhetsredovisa. När en bank 

hållbarhetsredovisar undviker de ett dåligt rykte vilket är viktigare än att uppnå goda 

resultat enligt legitimitetsteorin (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Utifrån företagskundernas upplevelse av bankernas hållbarhetsredovisning kan dock inte 

legitimitet skapas enbart genom hållbarhet. Det finns istället andra faktorer som enligt 

företagskunderna är mer legitimitetsskapande och hållbarhetsredovisningarna räcker inte 

för att legitimitet ska skapas fullt ut. Detta kan bero på att kunderna inte är helt 

tillfredsställda med bankernas redovisningar vilket är ett krav för att legitimitet ska skapas 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Faktorer inom legitimitetsteorin påverkar således hur 

företagskunderna upplever bankers hållbarhetsredovisning genom det sociala kontraktet. 

Analysmodellen belyser detta men visar även hur det sociala kontraktet som 

legitimitetsfaktor påverkar att hållbarhetsarbetet och dess redovisning blir en norm. 

Enligt den institutionella teorin skulle anledningen till att bankerna hållbarhetsredovisar vara 

att alla andra banker gör det (Eriksson-Zetterquist, 2009). I svaren från respondenterna finns 

en antydan till att faktorer utifrån denna teori påverkar. En utav bankerna kan inte på rak 

arm nämna något speciellt som sticker ut från de övriga bankerna när det gäller deras arbete 

med hållbarhet och dess redovisning. Respondenten svarar istället att de försöker vara extra 

tydliga med deras strategi i hållbarhetsredovisningen och att hela tiden arbeta med 

helheten. Att redovisningen ska vara tydlig och att helheten är viktig är återkommande hos 

alla hållbarhetsansvariga vilket gör att det inte är ett unikt svar. Det här kan vara ett tecken 
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på att institutionella faktorer har påverkat hållbarhetsredovisningen och bankerna agerar 

som alla andra istället för rationellt.  

Det finns en respondent från företagssidan som till viss del inte har påverkats av de 

institutionella faktorerna. Företaget där respondenten arbetar har klara och tydliga mål med 

vad de vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete i jämförelse med övriga respondenter. De har 

även valt att fokusera på de delar där de kan påverka och göra som mest skillnad. Gray 

(2006) skriver om detta i sin forskning och menar att företag ska ta sitt ansvar utan dolda 

avsikter om att förbättra resultat eller rykte. Anledningen till att företaget inte ser så mycket 

till vad andra gör är enligt respondenten en effekt av att hållbarhetsarbetet och dess 

redovisning har mognat i företaget. Dock verkar företagets upplevelse av bankernas 

hållbarhetsredovisningar ha påverkats av institutionella faktorer samt det sociala kontraktet. 

Detta då respondenten anser att bankers hållbarhetsredovisningar är viktiga för samhället i 

stort även om de själva inte prioriterar det.   

Det skulle kunna vara så att när arbetet har nått en viss nivå av mognad har kunskapen och 

intresset för hållbarhet växt sig så pass stort att det inte längre finns någon anledning att 

titta på och härma andra. När ett företag istället känner en viss osäkerhet kring ett problem 

används enligt institutionella teorin imiterande isomorfism för att kunskapen ska kunna 

byggas upp (DiMaggio & Powel, 1983). Företagen tittar då på varandra för att få inspiration 

och idéer för hur hållbarhetsredovisningen ska se ut utöver de riktlinjer som redan finns. Ett 

annat sätt för att bygga upp kunskapen är genom normativ isomorfism där företag kan 

påverkas av utbildningar och socialisering inom vissa grupper (DiMaggio & Powel, 1983). 

Detta kan speglas i att hållbarhetsansvariga träffas på olika seminarier och det blir som en av 

respondenterna uttrycker det, en ”ankdamm”, där samma personer möts och utbyter 

kunskap.  
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När arbetet sedan har mognat och blivit en naturlig del av den normala verksamheten kan 

företaget utifrån detta på ett mer rationellt sätt fokusera på de aspekter som har en större 

betydelse. Det kanske blir mer accepterat att fokusera på utvalda aspekter och arbeta med 

det som gör skillnad istället för att arbeta lite med allt. En av företagskunderna menar att de 

efter många år har kommit till en mognad och därför valt att inte prioritera bankerna när det 

gäller hållbarhet. Bankerna å andra sidan har möjligtvis inte nått samma nivå av mognad och 

fokuserar därför inte på specifika områden utan använder sig istället av imiterande och 

normativ isomorfism för att utveckla kunskapen.   

Att bankerna tittar mycket på varandras hållbarhetsarbete och dess redovisning kan även 

bero på branschen de befinner sig i. Bankbranschen är förmodligen mer granskad och 

kritiserad än många andra branscher. Detta kan vara ett motiv till att agera lika inom 

branschen. Företagskunderna uppger att det skulle vara väldigt negativt om bankerna inte 

hållbarhetsredovisade. Kanske skulle det också uppmärksammas negativt om en banks 

hållbarhetsredovisning var annorlunda än övriga bankers. Utifrån institutionella teorin 

skapas legitimitet då flera företag agerar på ett liknande sätt och gör det som samhället 

anser är rätt. Bankerna skyddar därmed varandra genom att uppträda lika och har enligt 

institutionella teorin då även större chans att överleva (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Branschen blir på så sätt stabil då homogenitet skapas även om det är en omedveten 

handling.  

En av bankernas hållbarhetsansvariga beskriver tydligt att de utför hållbarhetsredovisningen 

för att samhället förväntar sig det. Detta kan kopplas till att bankerna har ett socialt kontrakt 

och att legitimitetsfaktorer och institutionella faktorer spelar en stor roll för arbetet. 

Samtidigt märks institutionaliseringen av även i företagskundernas upplevelse. De uppger att 

de inte har så stort intresse för bankernas hållbarhetsredovisningar samtidigt som de trots 

detta har en förväntan på att bankerna ska redovisa. I analysmodellen visas detta genom att 

institutionella faktorer påverkar företagskundernas upplevelse. Upplevelsen är därmed 

kanske inte rationell utan istället påverkad av att hållbarhet har blivit en norm.  
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Respondenterna upplever det som positivt när bankerna agerar på ett liknande sätt och 

följer det som förväntas av dem. De anser också att alla stora företag idag bör 

hållbarhetsredovisa. Detta kan tolkas som att det upplevs som mer positivt om alla banker 

agerar lika när det gäller hållbarhet än om en bank gör något annorlunda och sticker ut. 

Effekten av institutionaliseringen blir alltså att det idag finns en allmän förväntan kring 

hållbarhetsredovisning och arbetet med hållbarhet kan då anses vara en norm. Därav finns 

det även en koppling från de institutionella faktorerna till begreppet norm i analysmodellen. 

När handlingen har blivit en norm ställs den under en social kontroll och det kan vara svårt 

att avvika från det som förväntas.  

Det finns alltså en antydan om att teorierna spelar en stor roll för bankernas arbete med 

hållbarhetsredovisningen. Utifrån ovanstående resonemang skulle det kunna vara så att 

bankernas hållbarhetsredovisning blivit en norm där det har blivit allmänt spritt hos 

bankerna men också hos företagskunderna att det ska göras.  
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5.4. Upplevt förtroende 

Forskning har visat att det snarare är faktorer så som hög kvalité på produkter och service 

som upprätthåller förtroendet gentemot bankernas kunder än hållbarhetsredovisningen 

(Poolthong & Rujirutana, 2009). Företagskundernas svar utifrån empirin visar samma 

resultat dock anser respondenterna att långsiktighet är den i särklass viktigaste faktorn. Flera 

respondenter menar att förtroendet inte skapas genom bankernas hållbarhetsredovisningar 

utan att det istället är andra faktorer som bankerna bör arbeta med.  

En studie gjord av Bhattacharya och Sen (2004) har visat att ett oansvarigt beteende skadar 

mer än vad ett ansvarfullt beteende hjälper. Därav borde då bankerna hållbarhetsredovisa 

för att inte agera oansvarigt och frångå normen. Dock bör bankerna kanske fokusera och 

arbeta mer med faktorer som kunderna faktiskt upplever som negativa för att skapa 

förtroende. En sådan faktor är bonussystemet som flera av respondenterna anser vara ett 

problem för bankernas rykte. Detta visar att tidigare forskning har stöd i empirin där ett 

oansvariga beteendet uppmärksammas i större utsträckning än det ansvarsfulla. 

Företagskunderna intresserar sig mer för diskussionen kring bonussystem än det positiva 

arbetet som bankerna för med hållbarhet. Först när bankerna blivit mer transparenta med 

sin bonuskultur och förbättrat sitt rykte kanske deras hållbarhetsredovisningar kan 

intressera fler kunder och på så sätt få större betydelse för förtroendet.  

Utifrån empirin finns en antydan om att bankernas hållbarhetsredovisningar är bristfälliga då 

det efterfrågas mer transparens framför allt då det gäller ersättningar till anställda och 

bonussystem. En studie gjord av Tilt (1994) visar att det finns intressenter med starka åsikter 

om hållbarhetsredovisningar och att dessa anser att redovisningarna är bristfälliga. Detta 

tyder på att bankernas hållbarhetsredovisningar fortfarande inte tillfredsställer kunderna 

fullt ut. Dock menar en av bankernas hållbarhetsansvariga att det måste finnas en balans 

mellan vad som är affärshemligheter och vad de faktiskt kan vara öppna med. Det finns även 

en risk att hållbarhet mister sin betydelse och mening när för många delar inkluderas i 

redovisningen. 
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Empirin styrker tidigare forskning när det gäller problematiken kring hur bankerna allokerar 

sina resurser.  Samtidigt som banker satsar allt mer pengar på hållbarhet så växer missnöjet 

bland deras kunder (McDonald & Rundle-Thiele, 2008). Det finns en önskan från 

företagskunder att bankerna borde ändra sitt förhållningssätt och fokusera mer på andra 

faktorer än hållbarhet. Om bankerna vill nå en hög kundtillfredsställelse måste de arbeta 

mer med kundcentrerade aktiviteter (McDonald & Rundle-Thiele, 2008).  

Utifrån detta kan alltså inte hållbarhetsredovisningarna påverka förtroendet på ett positivt 

sätt om bankerna inte förändrar sitt sätt att redovisa eller inkluderar flera aspekter. Däremot 

verkar det som att konsekvenserna av att inte redovisa skadar mer än vad redovisningen i 

dagläget stärker förtroendet. Detta stämmer överens med tidigare forskning (Bhattacharya 

& Sen, 2004). Detta illustreras i analysmodellen där begreppet norm är sammankopplat med 

förtroende. Även om förtroendet inte skapas genom att bankerna hållbarhetsredovisar 

påverkar normen på det sättet att förtroendet kan skadas om de inte hållbarhetsredovisar.  

En studie visar att kunderna på bästa sätt tar till sig informationen om hållbarhet när det 

kommuniceras ut på ett lättillgängligt sätt (Pomering & Dolnicar, 2009). En respondent från 

bankerna menar att företagskunderna genom media får del av mycket information kring 

hållbarhetsfrågor även om de inte läser redovisningarna. Det har också visats att kunderna 

förlitar sig mer på informationen från media än från bankerna (Pomering & Dolnicar, 2009). 

Media är dock en kommunikationskanal som bankerna inte råder över vilket kan leda till att 

bankerna även kan uppmärksammas på ett negativt sätt. Flera av bankernas 

hållbarhetsansvariga har även diskuterat frågan kring integrerad rapportering vilket 

forskning har visat påverka trovärdigheten på ett positivt sätt (Tilt, 1994). Om bankernas 

hållbarhetsredovisning integrerades i årsredovisningen skulle det kanske kunna stärka 

trovärdigheten.  När bankerna kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete på detta sätt skulle 

det kanske kunna leda till att förtroendet påverkades mer positivt. Först då skulle kopplingen 

till förtroendet i analysmodellen kunna stärkas.   
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6. Slutsats 

Banker över hela världen investerar mycket pengar i sitt arbete med att ta ansvar för 

samhället och att redovisa detta samtidigt som missnöje växer bland kunderna. Utifrån detta 

verkar inte hållbarhetsredovisningarna påverka kunderna på ett positivt sätt och det finns en 

osäkerhet kring om kunderna faktiskt läser och intresserar sig för redovisningen. Syftet med 

uppsatsen är att skapa en förståelse för hur företagskunderna upplever bankernas 

hållbarhetsredovisningar genom att utreda hur intresset ser ut. Vidare undersöks hur 

förtroendet mellan bank och kund kan påverkas av hållbarhetsredovisningarna.  

 

Kunskapen om bankernas hållbarhetsredovisningar varierar beroende på vilken position i 

företagen de tillfrågade har. De som arbetar med hållbarhet har mer kunskap och intresse 

om bankernas hållbarhetsredovisningar. Bankernas arbete med hållbarhet är dock inget som 

prioriteras hos företagskunderna. Företagskunderna menar istället att andra företag, så som 

leverantörer är viktigare för dem att studera och läsa om då de inte har möjlighet att studera 

alla i sin omgivning. Det vanligaste är att prioritera de leverantörer som har direkt påverkan 

på den tillverkning företaget har och där störst skillnad för hållbarhet kan göras. På 

ekonomiavdelningarna finns en viss nyfikenhet kring bankernas hållbarhetsredovisningar 

även om intresset inte är så stort. Dock uttrycker bankerna att de får fler och fler frågor om 

hållbarhet från deras kunder vilket tyder på att intresset ökar.  

 

Eftersom hållbarhetsansvariga har ett större intresse för hållbarhet i stort upplever de också 

bankernas hållbarhetsredovisning mer positiv än vad ekonomiansvariga gör. 

Ekonomiansvarigas intresse och kunskap är så pass lågt att de inte har haft möjlighet att 

bilda sig en uppfattning om redovisningarna och därav är upplevelsen varken positiv eller 

negativ. Det som däremot skulle upplevas som negativt från alla respondenterna är om 

bankerna inte skulle redovisa hållbarhet överhuvudtaget. Detta är ett tecken på att 

institutionaliseringen har påverkat hållbarhetsredovisningen.  
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Det är tydligt att det finns en allmän förväntan att stora företag och då även banker ska 

hållbarhetsredovisa samtidigt som mycket pekar på att intresset för bankernas 

hållbarhetsredovisningar är låg. Mycket tyder då på att hållbarhetsredovisningen har blivit 

institutionaliserad och därmed blivit en norm. Det kan vara av den anledningen som 

hållbarhetsredovisningen inte påverkar kundernas förtroende på ett positivt sätt. 

Förtroendet påverkas mer på det sättet att det skadas om hållbarhetsredovisningen inte 

görs. Det finns alltså inget som tyder på att hållbarhetsredovisningen i dagsläget skapar 

förtroende.  

 

Något som är viktigt att poängtera är att respondenterna anser att det finns andra aspekter 

som är viktigare för bankerna att arbeta med än hållbarhet. Ett alternativt är om dessa 

faktorer skulle inkluderas i hållbarhetsredovisningarna för att öka intresset. Att arbeta med 

andra faktorer skulle kunna vara en väg för att öka förtroendet till banken då det finns ett 

missnöje kring hur bankerna arbetar.  

 

6.1. Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen har bidragit till att öka förståelsen för hur företagskunder upplever bankernas 

hållbarhetsredovisningar. Bankernas hållbarhetsansvariga kan på så vis dra nytta av det 

resultat uppsatsen har bidragit med och på så sätt lättare nå ut med 

hållbarhetsredovisningen till företagskunder om så önskas. Uppsatsen har också givit en 

förståelse för varför hållbarhetsredovisningar utförs överlag.  

Den analysmodell som har tagits fram kan användas för att öka förståelsen för kundernas 

upplevelse till hållbarhetsredovisningar och vilka faktorer som påverkar. Analysmodellen i sig 

illustreras utifrån uppsatsens problemformulering och syfte, men förhoppningen är att den 

ska gå att anamma och utveckla för forskning inom andra branscher.  

Uppsatsen kan även bidra med ökad kunskap om hållbarhet till samhället i stort och då även 

öka det allmänna intresset. Oavsett varför eller för vem företag arbetar med hållbarhet och 

dess redovisning hjälper det mer än vad det skadar vilket gör det till en god sak.  
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6.2. Fortsatt forskning 

Resultaten stämmer delvis överens med tidigare forskning och kan bidra till vidare studier 

inom ämnet. Förslag på vidare forskning är att göra en liknande studie med kvantitativa 

metoder för att få ett mer generaliserbart resultat och utifrån det utveckla analysmodellen.  

Fortsatt forskning skulle även kunna beröra andra branscher och kundernas upplevelse inom 

dessa. Även här kan analysmodellen fungera som ett verktyg för att öka förståelsen. Det kan 

också vara intressant att undersöka hur andra intressenter ser på bankernas 

hållbarhetsredovisningar. Ett exempel kan vara analytiker som bankerna menar är de med 

störst intresse för hållbarhetsredovisningen.  
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Bilaga 1 – Individuell reflektion

 

Johanna Gustafsson 

Det jag har lärt mig av att arbeta med denna uppsats är först och främst att jobba 

självständigt. Ganska tidigt i arbetsprocessen märkte jag att vi snabbt på egen hand behövde 

driva arbetet framåt och till en början var det ganska tufft. För att inte bli för överväldigad 

och stressad över allt arbetet vi hade framför oss så krävdes det att jag fokuserade på ett 

moment i taget. På detta sätt tror jag att vi på ett metodiskt och effektivt sätt tog oss framåt 

i processen.  

Till en början hade vi svårt att välja ämne då vi tog åt oss lite för hårt av kritiken från lärare 

och jag kände mig ett tag ganska uppgiven. Ganska snabbt insåg jag att vi var tvungna att 

lyssna till oss själva i första hand och efter den lärdomen flöt arbetet på bättre. En annan sak 

som jag lärde mig var att släppa tankarna och stressen kring uppsatsen på min fridtid. Detta 

gick lättare och lättare ju mer vi kom in i skrivandet. 

Utöver detta har jag fått väldigt mycket mer kunskap när det gäller ämnet hållbarhet. Även 

om det fortfarande finns mycket att göra i världen när det gäller hållbarhetsfrågor var det 

betryggande att få kunskap om att många företag och då även bankerna faktiskt jobbar med 

detta. Det har också varit lärdomsfullt att få en insikt i hur bankerna driver arbetet med 

hållbarhet framåt.  

Då vi utifrån en kvalitativ metod genomförde intervjuer fick vi möjligheten att prata med 

både ekonomi – och hållbarhetsansvariga på företag. Intervjuerna flöt på bra men 

informationen från intervjuerna hade förmodligen kunnat vara mer innehållsrika om vi hade 

haft mer vana. Däremot försökte vi få så bra data som möjligt genom att intervjua 

tillsammans för att inte missa viktiga frågor att ställa. Jag är också stolt över att ha 

genomfört en intervju på engelska då detta kändes väldigt nervöst i förväg. Jag tror däremot 

att intervjuerna hade gått bättre om det hade varit ett personligt möte istället för 

telefonintervju. 
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I och med att det har krävts mycket tid att leta fram relevanta källor med information som 

passar vårt ämne har jag också övat på att vara källkritisk. Då vi i en tidigare kurs har använt 

vetenskapliga artiklar i uppsatser så kändes detta moment inte lika främmande för oss. 

Däremot är det en tidsödande process och jag blev snabbt stressad när många artiklar, som 

till en början verkade lovande, gick rakt ner i papperskorgen och vi var tvungna att leta nya.  

Jag tycker att samarbetet i gruppen har gått mycket bra. Genom diskussion har arbetet hela 

tiden gått framåt och jag tycker att vi har kompletterat varandra på ett bra sätt. Jag har 

genomgående under hela arbetet skrivit på datorn vilket har gett Rebecca mer utrymme att 

analysera och författa texter. Under skrivandeprocessen förde vi ofta diskussioner 

tillsammans kring vad vi ville få fram och på vilket sätt vi skulle uttrycka oss. Det känns som 

att vi genomgående i skrivandet har försökt vara kritiska mot oss själva i utförandet och fört 

diskussioner för att förbättra uppsatsen.  Det har inte uppstått några konflikter i gruppen då 

vi har haft ett liknande synsätt men också för att vi har varit öppna och lyssnat mycket på 

varandras åsikter. Detta har gjort att samarbetet hela tiden har gått väldigt bra. Däremot 

kanske innehållet i uppsatsen hade vunnit mer på att vi hade tänkt mer olika. Dock har vi 

hela tiden försökt vara kritiska mot oss själva. Överlag tycker jag att arbetet har flutit på 

väldigt bra även om det under vissa perioder har varit lite tuffare. 

Avslutningsvis tycker jag att redovisningen av uppsatsen gick bra och att vi fick med det 

väsentligaste från arbetet. Det känns att jag under min studietid har utvecklats när det gäller 

redovisning och jag har blivit mycket tryggare i att prata inför en grupp. Jag känner mig nöjd 

över både redovisningen och opponeringen vi genomförde.  
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Rebecca Ingwall 

Mina förkunskaper i uppsatsskrivande var knappa. Därav har jag lärt mig mycket under 

denna vår. Genom att läsa ett flertal artiklar har vi lyckats identifiera ett relevant och aktuellt 

forskningsproblem. Problemet har sedan blivit vår problemformulering och genom detta har 

också ett resultat arbetats fram. Detta innebär att jag har fått öva på att föra ett 

forskningsproblem fram till en möjlig lösning.  

Under processens gång har jag utvecklats som person då jag har fått kontakta människor för 

att be dem vara med och hjälpa oss genom att ställa upp på intervju. Jag fick på så sätt öva 

på att prata med människor som jag inte känner och ”sälja in” vår idé. Tyvärr ansåg flera att 

deras kunskaper om ämnet var lågt och de valde därför att inte delta. Detta ledde till att det 

under en tid i uppsatsskrivandet kändes lite svårt att ta sig vidare. Valet av att göra en 

kvalitativ undersökning med intervjuer ville vi dock inte ändra på. 

Det metodval vi använt oss av har också bidragit till mitt lärande. Begrepp så som induktiv 

och deduktiv har fått en plats i mitt ordförråd även om de inte skrivs om i uppsatsen. 

Däremot har reliabilitet och validitet använts och dessa ord har jag också tagit till mig. 

Metodkapitlet har också bidragit genom att jag har fått utveckla mitt kritiska tänkande när 

det gäller källor och tillvägagångssätt.  

Mitt kritiska tänkande och mitt sätt att reflektera har också utvecklats under arbetets gång. 

Vid val av tidigare forskning har ett stort antal artiklar först samlats in för att sedan gallras ur 

till att bestå av sådana som varit till hjälp vid skrivande och vid val av problemformulering. 

De teorier som valts har till viss del granskats kritisk även om den stora svårigheten då det 

gäller teorierna var att förstå och tillämpa dem på rätt sätt. Jag tycker dock att detta är något 

vi har lyckats bra med. Det finns en antydan om att teorierna påverkar hållbarhetsarbetet 

och dess redovisning och teorierna är därmed relevanta för arbetet. 
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Mina kunskaper om ämnet hållbarhet är nog det som förändrats mest. Innan vi hämtade 

kunskap om ämnet var jag ganska negativ till att företag som banker och andra 

tjänsteföretag arbetar med detta. Jag tyckte att det var onödigt helt enkelt. Även om jag i 

dagsläget vet att bankerna inte kan arbeta så konkret med hållbarhet som ett tillverkande 

företag kan, så vet jag att det bankerna gör är bättre än att de inte skulle göra något alls. För 

att världen ska bli bättre måste alla ta sitt ansvar och göra vad de kan. Dock fungerar det inte 

alltid som det är tänkt. Hållbarhetsarbete kan vara svårt att implementera i ett företag, vilket 

jag har full förståelse för. Förhoppningsvis kommer detta förändrats med tiden. Att mina 

åsikter har gått från att hållbarhet i viss mån är onödigt till att jag tycker att det är viktigt 

skulle kunna bero på institutionalisering och att jag har påverkats. I vilket fall som helst så 

har jag lärt mig väldigt mycket om hållbarhet och om hur företag fungerar. 

Under hela arbetets gång har vi skrivit och arbetat tillsammans. Detta har både positiva och 

negativa konsekvenser. Jag kan tänka mig att det är mer tidsödande och mindre effektivt att 

hela tiden skriva tillsammans. Dock har vi ständigt haft diskussioner om vad vi gör och varför 

vi gör som vi gör. Vi har på ett öppet sätt kommenterat varandras idéer och sagt vad vi 

tycker utan att skapa konflikter. Detta har lett till att texten har bearbetats noga från första 

bokstav.  

Även om vi hela tiden har arbetat tillsammans så har vi haft olika ansvarsområden. Johanna 

har varit den som skrivit och löst alla tekniska bitar. Hon har också ansvarat för att uppsatsen 

hela tiden har sparats och skickats in då det blivit aktuellt. Mitt ansvarsområde har istället 

varit att föra anteckningar och ha kontroll över de papper och artiklar som funnits i tryckt 

format. Genom denna uppdelning har mina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet Word 

inte utvecklats vidare. Utöver detta önskar jag att jag hade lärt mig ännu mer om 

intervjuteknik då det är något jag anser har stor betydelse för uppsatsens resultat. 

Avslutningsvis har vi även genomfört en presentation och opponering. Detta kändes lite 

nervöst men gick ändå bra. Opponeringen innehöll tyvärr inte så mycket diskussion som vi 

önskat men vi lyckades ändå få med oss tänkvärda saker från vår huvudopponentgrupp och 

lämna detsamma när vi var huvudopponenter. Att ge konstruktiv kritik kan vara svårt men 

genom detta opponeringstillfälle har jag fått öva och jag vet att mina kunskaper har 

utvecklats. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Följande intervjumallar har använts vid samtal med ekonomi- och hållbarhetsansvariga.  

Då semi-strukturerade intervjuer har genomförts kan ytterligare frågor ha tillkommit vid de 

olika intervjutillfällena. 

 

Frågor till företagskundernas hållbarhetsansvariga 

 Börja med att berätta lite om vad du arbetar med? 

 
Vad studeras hos andra företag 

 Tittar du på andra företags hållbarhetsredovisningar?  

 Vilken typ av företag studerar ni när det gäller hållbarhet? 

 Vad är det som gör att ni tittar på dessa företag? 

 Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 Vad skulle kunna motivera er att börja kolla på andra företag, t.ex. tjänsteföretag? 

Bankernas krav 

 Ställer bankerna krav på er när det gäller er hållbarhetsredovisning? 
 
Bankernas hållbarhetsarbete och dess redovisning 

 Visste du att banker jobbar med hållbarhet? 

 Har du någon gång tittat i en banks hållbarhetsredovisning? 
o ”Varför är ni”/”varför är ni inte” intresserade av bankernas hållbarhet? 

 Vilka intressenter tror du har störst intresse av bankernas hållbarhetsredovisningar? 

Legitimitet och förtroende 

 Hur tror ni att banker som inte hållbarhetsredovisar uppfattas av allmänheten idag? 

 På vilket sätt, tror du, att hållbarhetsredovisningar kan påverka relationen till 
företagets intressenter? 

Framtiden 

 Vad tror du om hållbarhetsredovisningen i framtiden? 
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Frågor till företagskundernas ekonomiansvariga 

 

 Börja med att berätta lite om vad du arbetar med. 
 

Relation/kontakt med bankerna 

 Vilka faktorer värdesätter ni som mest i er relation med banken? 

 Hur skapas förtroendet till banken? 
 
Bankernas hållbarhetsarbete 

 Känner du till begreppet hållbarhet? (om inte så berättade vi kort om det) 

 Visste du att bankerna internationellt men även i Sverige jobbar mer och mer med 
hållbarhet och med att redovisa detta? 

o Har ni någon gång tittat i en banks hållbarhetsredovisning? 
 Varför inte/varför har ni det? 

 Varför hållbarhetsredovisar bankerna egentligen, tror du? 

 
Framtid 

 Finns det något som skulle kunna öka ert intresse för bankernas 
hållbarhetsredovisningar? 

 Vilken roll kommer bankernas hållbarhetsredovisningar har i framtiden tror du? 
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Frågor till bankernas hållbarhetsansvariga 

 Börja med att berätta lite om vad du arbetar med. 

 Varför hållbarhetsredovisar ni? 
 

Målgrupp/läsare av hållbarhetsredovisningen 

 Vilka är era tänkta målgrupper för hållbarhetsredovisningen? 

 Hur viktig är företagskunden som läsare av redovisningen?  

 Har ni påtryckningar från era företagskunder att arbeta med hållbarhet och 
redovisningen? 

Bankernas arbete med hållbarhet 

 Kan du berätta lite kort om hur ni hållbarhetsredovisar?  

 Studerar ni andra företag i ert arbete med hållbarhetsredovisning? 

 Tror du det skulle uppfattas som negativt om ni inte hållbarhetsredovisade? 

Framtid 

 Vilken roll kommer bankernas hållbarhetsredovisningar ha i framtiden tror du? 

 Tror du att företagskunder kommer intressera sig mer för era 
hållbarhetsredovisningar i framtiden? 

 

 

 


