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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som deltagit i studien, utan er medverkan 
hade vi inte haft möjlighet att genomföra den. Vi vill också tacka samtliga opponentgrupper 
som under arbetets gång kommit med värdefull kritik. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Urban Österlund som löpande under 
uppsatsskrivandet kommit med förslag och synpunkter. 
 
Varberg, maj 2017 
 
Andreas Sandberg & Philip Nilsson 
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Sammanfattning 
Bakgrund och problem: Svenska banker har de senaste åren utökat hållbarhetsarbetet men 
det finns fortfarande många områden där kraven inte uppfylls, däribland miljöområdet. 
Växthusgasutsläpp till följd av svenskars sparande på världens börser motsvarar utsläppen 
från deras konsumtion, boende och resor. Finansiella företag är vana att hantera risker, men i 
och med klimatförändringarna tillkommer nya utmaningar. Banker spelar en viktig roll för att 
motverka klimatförändringarna, men idag är transparensen bristande vilket gör det svårt för 
kunder att ta klimatsmarta beslut. 
 
Problemformuleringar: 
● I vilket syfte arbetar banker för att minska sin klimatpåverkan? 
● Hur arbetar banker för att minska klimatrelaterade risker? 
● Hur kan ökad transparens påverka bankers klimatpåverkan? 

 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva varför banker arbetar med klimatrelaterade frågor, 
hur de förhåller sig till klimatrelaterade risker samt hur ökad transparens mot intressenter 
påverkar omfattningen av bankers klimatarbete. 
 
Metod: Studien bygger främst på kvalitativ insamling av data. Studien har sin utgångspunkt i 
en deduktiv ansats med inslag av en induktiv ansats. Intervjuer har genomförts med fem 
banker, Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen och Swedwatch för att erhålla olika 
perspektiv på problemområdet. 
 
Slutsats: Bankerna arbetar för att minska sin klimatpåverkan för att stärka sina varumärken, 
reducera ryktes- och klimatrelaterade risker samt för att skapa förutsättningar för långsiktig 
lönsamhet. De klimatrelaterade riskerna hanteras i kreditgivningen och i bedömningen av 
investeringar. Ökad transparens kan påverka bankernas klimatpåverkan genom att 
välinformerade kunder kan ta mer klimatsmarta beslut samt att ökad transparens driver på 
konkurrensen mellan bankerna vilket i sin tur driver på dem att minska deras klimatpåverkan. 
 
Nyckelord: Transparens, hållbarhetsredovisning, miljöarbete, klimatpåverkan, intressent, 
legitimitet, hållbar utveckling, klimatrisker  
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Abstract 
Background and problem: In recent years, Swedish banks have expanded sustainability 
efforts, but many areas still do not meet the requirements, including the environment. 
Greenhouse gas emissions as a result of Sweden's saving on world stock exchanges 
correspond to emissions from their consumption, housing and travel. Financial companies are 
used to managing risks, but with the climate change, new challenges arise. Banks play an 
important role in counteracting climate change, but today, transparency is inadequate, making 
it difficult for customers to make climate-friendly decisions. 
 
Questions of interest: 

• For what purpose do banks work to reduce their climate impact? 
• How do banks work to reduce climate-related risks? 
• How can increased transparency affect the climate impact of banks? 

 
Purpose: The purpose of the study is to describe why banks work with climate-related issues, 
how they relate to climate-related risks and how increased transparency towards stakeholders 
affects the extent of banks climate work. 
 
Methodology: The essay is based primarily on qualitative data collection. The essay is based 
on a deductive approach with elements of an inductive approach. Interviews have been 
conducted with five different banks, Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen and 
Swedwatch to get different perspectives on the problem area. 
 
Conclusion: Banks are working to reduce their climate impact to strengthen their brands, 
reduce reputation risks and climate-related risks, as well as create the conditions for long-
term profitability. Climate-related risks are handled in credit and in the assessment of 
investments. Increased transparency can affect the climate impact of banks, as well-informed 
customers can make more climate-friendly decisions and that increased transparency drives 
competition between banks, which in turn drives them to reduce their climate impact 
 
Keywords: Transparency, Sustainability Report Environmental Work, Climate Impact, 
Interest, Legitimacy, Sustainable Development, Climate Risks 
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Nyckelord och definitioner 
Hållbar utveckling innebär att den ekonomiska utvecklingen-, ekologiska utvecklingen och 
den sociala utvecklingen befinner sig i balans. 
 
Corporate social responsibility (CSR) Innebär att företag frivilligt tar ansvar för hur de 
påverkar samhället för att bidra till en hållbar utveckling. 
 
Global reporting initiative (GRI) är ett ramverk som består av riktlinjer för redovisning av 
hållbarhetsarbete för företag. 
 
Miljöpåverkan1 innebär att varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som helt 
eller delvis är ett resultat av organisationens aktiviteter, produkter eller tjänster. 
 
Klimatförändringar innebär lokala eller globala variationer av jordens klimat. 
 
Risk innebär möjligheten att något oönskat inträffar. 
 
Klimatrisker är risker som är direkt kopplade med klimatförändringar. 
 
Omställningsrisker uppstår när åtgärder vidtas för att begränsa eller reducera 
klimatpåverkan. 
 
Transparens beskriver omvärldens möjligheter till insyn i ett företag eller en verksamhet. 
 
Intressent är en grupp eller en person som har intressen i en viss organisations verksamhet 
 
Legitimitet erhålls när företags agerande och värderingar stämmer överens med 
intressenternas.  

  

                                                
1 I studien används begreppen klimat- och miljöpåverkan som synonymer. Detta beror på att referenserna skiftar 
i användning av begreppen. 
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1. Inledning 
I kapitel 1 presenteras Bakgrund i syfte att väcka intresse, Problembakgrund för att beskriva 
problemet och Problemdiskussion för att ge läsaren en grundläggande förståelse för 
problemet. Vidare presenteras Syfte och Avgränsningar för att beskriva mer konkret vilka 
delar inom ämnesområdet som kommer att studeras. Kapitlet avslutas med Vidare arbete som 
kortfattat beskriver hur arbetet gått till. 

1.1 Bakgrund 
Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/95/EU om tillhandahållande av icke-finansiell 
information och upplysningar om mångfaldspolicy, trädde i kraft den 5 december 2014 och 
skulle införlivas i EU:s medlemsstater senast den 6 december 2016. Direktivet innebär att 
företag och koncerner med över 500 anställda måste ge översikt av sin policy, väsentliga 
risker och sina resultat inom miljö-, sociala- och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter, frågor om bekämpning av korruption och mutor samt mångfald i 
styrelserna. Syftet med direktivet är att företagets intressenter ska få en fullständig bild av 
deras utveckling, resultat, ställning och konsekvenser av deras verksamhet (Direktiv 
2014/95/EU). 
  
Intressenter ställer allt högre krav på banker att ta ett större samhällsansvar oavsett vart i 
världen de befinner sig. Det talas om att företag arbetar med CSR, Corporate social 
responsibility (Svenskt näringsliv, 2016). Arbetet innebär att företagen engagerar sig inom 
fem olika dimensioner: miljö-, sociala-, ekonomiska-, intressent- och inom den frivilliga 
dimensionen (Dahlsrud, 2006). CSR handlar inte bara om att företag ska följa de lagar och 
krav som ställs på dem utan att dem ska ta initiativ till att bidra till en hållbar utveckling 
(Svenskt näringsliv, 2016) 
  
Svenska Bankföreningen (2014) beskriver de svenska bankerna som motorn i det finansiella 
systemet och att bankerna möjliggör svensk tillväxt och välfärd. Svenska Bankföreningen 
beskriver att bankernas tjänster och produkter är en förutsättning för att företag ska få tillgång 
till kapital för investeringar, expansion samt hantering av risk. För privatpersoner möjliggör 
banker betalningslösningar, placering av kapital i fonder och aktier samt utlåning (Svenska 
Bankföreningen, 2014). 
 
Banker påverkar miljön både direkt och indirekt genom sin verksamhet. Den direkta 
miljöpåverkan utgörs av bankernas egen energiförbrukning, materialanvändning, 
avfallshantering, affärsresor och annan miljöpåverkan som är direkt kopplat till verksamhet. 
Den direkta miljöpåverkan och de direkta utsläppen är försumbara jämfört med den indirekta 
miljöpåverkan skriver den oberoende organisationen Fair Finance Guide (2015) i rapporten 
Bankernas svarta samvete. Finansinspektionen (2015) beskriver att den indirekta 
miljöpåverkan sker vid omfördelning av kapital genom kreditgivning och investeringar i 
fonder och aktier. Den indirekta miljöpåverkan uppstår när banker och kunder till bankerna 



  2 

investerar kapital i företag och industrier som i sin verksamhet orsakar utsläpp av 
växthusgaser och annan miljöförstöring (Finansinspektionen, 2015). Enligt en rapport 
framtagen av Swedwatch (2015) motsvarar koldioxidutsläppen till följd av svenskarnas 
sparande lika mycket koldioxidutsläpp som från deras konsumtion, boende och resor. Banker 
spelar en viktig roll för att motverka klimatförändringarna, men idag är transparensen 
bristande vilket gör det svårt för kunder att ta klimatsmarta beslut (Swedwatch, 2015). 

1.2 Problembakgrund 
Till följd av direktivet 2014/95/EU om tillhandahållande av icke finansiell information och 
upplysningar om mångfaldspolicy trädde lagförändringar i kraft inom bland annat 
Årsredovisningslagen, Om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och Om 
årsredovisning i försäkringsbolag (Regeringskansliet, 2016). Beslutsunderlaget för 
lagförändringarna var propositionen 2015/16:193 (2015) Företagens rapportering om 
hållbarhet och mångfaldspolicy. Hållbarhetsrapporten ska både beskriva företagets policy 
inom områdena, vilka risker som är kopplade till verksamheten samt redovisa vilka åtgärder 
som genomförts och vad resultatet blivit av dessa.  Lagförändringarna ökar transparensen och 
möjligheten för intressenter att jämföra företags arbete med varandra. Enligt regeringen är 
syftet med lagändringarna att stödja och utveckla företagens hållbarhetsarbete (Prop. 
2015/16:193). Företag som för räkenskapsåret 2017 ska upprätthålla en hållbarhetsrapport är 
de som uppfyller två av följande villkor: antalet anställda är fler än 250, balansomslutning 
överstiger 175 miljoner kronor eller har en nettoomsättning som är överstiger 350 miljoner 
kronor (ibid.). 
 
Företag offentliggör sina ansträngningar för hållbar utveckling för konsumenter och 
investerare via olika mediekanaler (Hetze & Winistörfer, 2015). Hemsidor har de senaste 
åren använts i allt större utsträckning för att kommunicera hållbarhetsarbetet till 
intressenterna. En nackdel med hållbarhetsinformationen som redovisas på hemsidan är att 
den är subjektiv till karaktären och att det därför föreligger svårigheter för intressenter att 
jämföra bankernas hållbarhetsarbete (ibid.). En mer omfattande redovisning av bankernas 
hållbarhetsarbete, genom ensamstående rapporter eller som en del i årsredovisningen, ökar 
intressenternas möjlighet till jämförelse (ibid.). Enligt Ihlen, Bartlett och May (2011) så kan 
frånvarandet av information om företags hållbarhetsarbete säga lika mycket om företags 
värderingar som information som redovisas. 
 
Utöver att bidra till en hållbar samhällsutveckling och stärka förtroendet hos kunder och 
investerare så leder ett hållbarhetsengagemang till reducerade risker hos den engagerade 
banken. Shiu och Yang (2015) har i sin rapport Does engagement in corporate social 
responsibility provide strategic insurance-like effects undersökt hur ett företags arbete med 
CSR kan skapa ”försäkringsliknande effekter” mot negativa händelser kopplat till företaget. I 
rapporten redovisar de säkerheten genom att aktiekursen för ett engagerat företag fluktuerar 
mindre vid oroligheter i omvärlden än företag som inte visar intresse för hållbarhet. 
Korrelationen mellan ett företags hållbarhetsarbete och den genererade “försäkringsliknande 
effekten” visade sig vara starkt positiv inom finanssektorn (Shui och Yang, 2015). 
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Intresset för icke-finansiella mått, såsom hållbarhetsredovisning, har ökat från företagens 
intressenter (AX, Johansson & Kullvén, 2015). I en undersökning genomförd av European 
Sustainable Investment Forum och Association of Chartered Certified Accountants från 2013 
svarade 89 % av respondenterna att företags CSR-arbete och hållbarhetsrapportering är viktig 
att inkludera i den icke finansiella rapporteringen (Accaglobal, 2013). 

1.3 Problemdiskussion 
Svenska banker har de senaste åren utökat deras hållbarhetsarbete, men det är fortfarande 
inom många områden där kraven inte uppfylls. Enligt en granskning genomförd av Fair 
Finance Guide (2016), uppfyller de svenska storbankerna endast 47 % av de krav som 
ställdes i granskningen. Granskningen är uppdelad i två delar där Fair Finance Guide först 
undersöker hur väl bankernas policy stämmer överens med internationella principer. I nästa 
steg utförs fallstudier för att undersöka hur väl bankernas praktiska arbete stämmer överens 
med deras policy. Ett område där bankerna fortfarande har mycket arbete kvar är inom 
miljöområdet. (Fair Finance Guide, 2016) 
 
Finansinspektionen (2016) beskriver att finansiella företag är vana att hantera risker, men i 
och med klimatförändringarna tillkommer nya utmaningar. I finansinspektionens rapport 
klimatförändringar och finansiell stabilitet från 2016 beskrivs hur klimatförändringar och 
klimatpolitik under de kommande årtiondena kommer i allt högre grad att påverka den 
globala ekonomin och därmed den finansiella sektorn. I rapporten identifierar 
finansinspektionen (2016) två risker kopplat till klimatförändringar: klimatrisker och 
omställningsrisker. Klimatrisker ökar i samband med att den globala medeltemperaturen och 
havsnivåerna stiger på grund av utsläpp av växthusgaser. Lagar och regler som vidtas för att 
minska de globala utsläppen innebär i sin tur omställningsrisker. Omställningsrisker uppstår i 
samband med bland annat höjda klimatskatter och hårdare reglering på fossila bränslen. 
(Finansinspektionen, 2016). Riskerna är direkt kopplade till bankernas verksamhet, men 
påverkar såväl kunder som investerare eftersom deras kapital utgör en resurs för banken. 
 
Växthusgasutsläpp till följd av svenskars sparande på världens börser motsvarar cirka 8 ton 
koldioxidutsläpp per person och år. Det är nästan lika mycket utsläpp som varje enskild 
person orsakar till följd av sin konsumtion, sitt boende och sina resor, vilket uppgår till cirka 
10 ton per person och år (Swedwatch, 2015). Enligt Swedwatch (2015) äger svenskar genom 
sitt sparande cirka 750 ton bundet koldioxid i marken per person. En omallokering av det 
svenska sparandet från olje-, kol och gasindustrier till bland annat förnybar energi och 
energieffektiviseringar skulle vara en bidragande faktor till ett mer stabiliserat klimat. (ibid.) 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att bankernas klimatarbete är bristfälligt och behovet 
av ökad transparens är stort. Med detta som utgångspunkt grundar sig studien i följande 
problemformuleringar. 



  4 

1.4 Problemformuleringar 
● I vilket syfte arbetar banker för att minska sin klimatpåverkan? 
● Hur arbetar banker för att hantera klimatrelaterade risker? 
● Hur kan ökad transparens påverka bankers klimatpåverkan? 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva varför banker arbetar med klimatrelaterade frågor, hur de 
förhåller sig till klimatrelaterade risker samt hur ökad transparens mot intressenter påverkar 
omfattningen av bankers klimatarbete. 

1.6 Avgränsningar  
Inom finanssektorn avgränsas studien till bankverksamhet. Vidare analyseras endast SEB, 
Handelsbanken, Länsförsäkringar Älvsborg, Avanza och Jak Medlemsbank. Studien 
avgränsas till miljöområdet inom hållbarhetsredovisning. Studien avgränsas till att besvara 
problemformuleringarna utifrån bankernas perspektiv. 

1.7 Vidare arbete 
Arbetet utgår från en kvalitativ metod med avstamp i en deduktiv ansats, med inslag av en 
induktiv ansats. Insamling av teori genomförs i ett första steg för att samla förståelse och 
kunskap inom problemområdet. Utifrån teorin tas intervjuformulär fram för insamling av 
empirisk data. Den sekundära datan samlas huvudsakligen in från vetenskapliga artiklar, 
litteratur berörande problemområdet och relevanta internetsidor. Vidare kommer teorin och 
empirin sammankopplas i analysen för att sedan mynna ut i en slutsats och diskussion. 
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2. Teoretisk referensram 
I kapitel två redogörs för val av teorier och begrepp. Teorierna och begreppen presenteras 
på övergripande plan för att sedan kopplas samman till våra problemformuleringar. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. Ordningen i kapitlet är strukturerat på ett sådant sätt att 
läsaren får en grundförståelse för viktiga begrepp innan teorierna presenteras. 

2.1 Hållbar utveckling  
I mitten av 1900 talet fick mänskligheten för första gången se planeten från rymden vilket 
ledde till ett uppvaknande hos många forskare. Planeten visade ett samspel mellan moln, hav 
och land. Människans oförmåga att anpassa sig till det naturliga kretsloppet förändrar 
kretsloppet drastiskt (The World Commission on Environment and Development, (1987). I 
takt med att befolkningsmängden i världen ökar så ökar också vår påverkan på de naturliga 
kretsloppen. Befolkningens ökade medvetenhet kring detta har skapat en generell vilja att 
hushålla med resurserna och arbeta för en hållbar utveckling (James, 2015). Begreppet 
hållbar utveckling fick sitt genombrott 1987 i Brundtlandrapporten där definitionen löd (The 
World Commission on Environment and Development, 1987): 
 
“Sustainable development is development that meet the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (s 41) 
 
I Bruntlandrapporten lyftes det fram att ekonomi och hållbarhet inte var två skilda storheter 
utan istället två olika sidor av samma mynt (Ottosson & Parment, 2016). Ottosson och 
Parment (2016) förklarar vidare att dagens syn på hållbar utveckling skiljer sig från när den 
fick sitt genombrott år 1987. Definitionen av hållbar utveckling upplevs tydlig, men långt 
ifrån entydig (ibid.). 
 
Idag så är den vanligaste beskrivningen av hållbar utveckling att tre olika 
utvecklingsprocesser befinner sig i balans. Dessa utvecklingsprocesser är den ekonomiska- 
den sociala- och den ekologiska utvecklingsprocessen. Definitionen lyder (Connelly, 2007): 
 

➢ Ekonomisk utveckling handlar om marknadsexpansion, minskade kostnader och 
avkastning. 

 
➢ Den ekologiska utvecklingen handlar om att människor ska värna om miljön, vara 

resurseffektiva och generera minsta möjliga mängd avfall för att värna om det 
naturliga kretsloppet. 

 
➢ Den sociala utvecklingen handlar om att uppfylla människans grundläggande behov, 

förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden samt skapa ett självförsörjande 
samhälle. 
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De tre utvecklingsprocesserna sker i viss mån på bekostnad av varandra. Det föreligger därför 
svårigheter för företag att ta hänsyn till samtliga utvecklingsprocesser i arbetet för hållbar 
utveckling. (ICLEI, 1996). ICLEI (1996) illustrerar hållbar utveckling med hjälp av tre 
cirklar, varje cirkel representerar var sin utvecklingsprocess. Samtliga tre cirklar överlappar 
varandra och det området som täcks av samtliga cirklar utgör delen som ska representera 
hållbara utvecklingen (se Bild 1). Hållbar utveckling uppstår när lika hänsyn tas till de tre 
olika utvecklingsprocesserna och ingen process utvecklas på bekostnad av en annan (ibid.). 
 

 
 
Bild 1. Illustration av de tre utvecklingsprocesserna. Illustratörer: Andreas Sandberg och Philip Nilsson. 

2.2 CSR 
Corporate social responsibility (CSR) innebär att företag frivilligt tar ansvar för att bidra till 
en hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2017A). Definitionen av CSR är något som 
skiljer sig mellan olika företag och länder. I Sverige har intresset från företagens sida av att 
vara medvetna om vilka krav som kan ställas från intressenter ökat (ibid.). 
 
En rapport framtagen av Dahlsrud (2006) visar att det finns 37 olika definitioner av Corporate 
social responsibility. Samtliga definitioner hänvisar till 5 dimensioner: miljö-, sociala-, 
ekonomiska-, intressent- och den frivilliga dimensionen. Undersökningen visar att CSR som 
fenomen inte är något nytt, utan något som företag arbetat väldigt länge med, men i mindre 
utsträckning. Företag har alltid haft en inverkan på samhället och intressenter har ställt krav 
på företag därefter (ibid.). 
 
De olika dimensionerna av CSR definieras enligt följande (Dahlsrud, 2006): 
 

➢ Miljödimensionen innebär att företag har en inverkan på miljön. Företag ska engagera 
sig i aktiviteter som gynnar miljön. 

 
➢ Den sociala dimensionen syftar till att företag ska värna om relationen till samhället i 

helhet. 

Hållbar utveckling 



  7 

 
➢ Med den ekonomiska dimensionen menas att hänsyn måste tas till att CSR-arbetet 

kostar och att det inte får komma att påverka företagets finansiella situation för 
mycket. 

 
➢ Intressentdimensionen syftar till att hänsyn ska tas till samtliga som påverkas av 

företagets agerande. 
 

➢ Den frivilliga dimensionen syftar till åtgärder som inte är tvingande för företaget. 
Företaget genomför åtgärder för att dem anser att det är moraliskt rätt. 

2.3 Hållbarhetsredovisning 
Transparens beträffande företags hållbarhetsarbete (CSR) är av stort intresse för många av 
intressenterna till företagen. Som stöd för att kommunicera hållbarhetsarbetet till intressenter 
är ett redovisningsramverk för hållbarhetsarbete framtaget, GRI (Global reporting initiative, 
2015). GRI grundades 1997 av UNEP som är ett miljöprogram inom FN och CERES 
(Regeringen, 2010). Idag är GRI:s ramverk det mest använda redovisningsramverket för 
hållbarhetsredovisning. Gemensamma ramverk för hållbarhetsredovisning skapar ökad 
trovärdighet för den redovisade informationen (Global reporting initiative, 2015). Det ger 
intressenter möjlighet att enklare jämföra olika hållbarhetsrapporter för att därefter kunna ta 
mer välgrundade beslut. Målet med redovisningsramverket är att underlätta för företagen att 
redovisa det mest väsentliga på rätt sätt. Ramverket är framtaget för att vara applicerbart på 
alla olika organisationer, stora som små. Ramverket är uppdelat i två delar. Den första delen 
beskriver grundprinciper för redovisningen och vad som ska redovisas och den andra 
beskriver hur informationen ska implementeras i redovisningen (ibid.). 
 
Redovisning av växthusgasutsläpp delas in i tre kategorier: direkta utsläpp, energirelaterade 
indirekta utsläpp och andra indirekta utsläpp (Global reporting initiative, 2015). De direkta 
utsläppen är de utsläpp som företagen själva har kontroll över, till exempel tjänsteresor. De 
energirelaterade indirekta utsläppen utgörs av utsläpp från energiproduktionen av energin 
som företaget använder till exempel elektricitet. Den tredje kategorin, indirekta utsläpp, 
utgörs av växthusgasutsläppen som företagen inte har direkt kontroll över till exempel utsläpp 
till följd av kreditgivning till företag. (ibid.) 

2.4 Greenwashing 
Den generella medborgaren har svårt att avgöra skillnaden mellan företag som faktiskt 
arbetar med miljöfrågor och vilka som påstår sig göra för att dölja det som faktiskt pågår 
(Greenpeace, 2001). Att medvetet vilseleda intressenter inom miljöområdet kallas för 
greenwashing. Enligt Seele och Gatti (2015) så är betraktaren viktig att ta hänsyn till för att 
förstå begreppet greenwashing. För att fastställa vad som infaller inom begreppet så måste 
hänsyn tas till betraktarens preferenser. Seele och Gatti (2015) definierar Greenwashing 
enligt följande: 
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“Greenwashing is a co-creation of an external accusation toward an organization with 
regard to presenting a misleading green message.” (s 248) 
 
Vidare förklarar Seele och Gatti (2015) att en ökad grad granskning av företagen troligtvis 
minskar mängden kommunikation som faller under begreppet. Detta för att anklagelser 
gällande greenwashing skadar företagets rykte. 

2.5 Risk inom banker 
Risk innebär möjligheten att något oönskat inträffar. Risker kan vara av olika karaktär, till 
exempel samhällsrisker, ekonomiska risker samt miljörisker. Begreppet risk består av två 
komponenter: konsekvensen av att något oönskat inträffar och sannolikheten att det inträffar. 
När det talas om riskreducerande åtgärder så menas riskhantering. Riskhantering sker i två 
steg. Först så identifieras risker och riskurvalet fastställs. Som ett andra steg analyseras risken 
utifrån aspekterna exponering och effekt (Nationalencyklopedin, 2017B). 
 
Kredit-, valuta- och ränterisker är de huvudsakliga riskområdena inom banker. Verktyg som 
bankerna använder sig av för att hantera risker är bland annat kreditbedömning och 
kreditupplysning (Nationalencyklopedin, 2017B). 
 
En av finanssektorns grundläggande funktioner är att prissätta risk för att stödja informativ 
och effektiv kapitalallokering. Utan korrekt information om risken så kan inte investerare 
värdera tillgångar på rätt vilket skapar en snedvriden allokering av kapitalet. Bloomberg 
(2016) skriver i sin rapport Recommendations of the task force on climate-related financial 
disclosures att en av de mest missförstådda riskerna är den kopplat till klimatförändringarna. 
År 2015 så kom 200 nationer överens om att utsläppen av växthusgaser behöver minska i 
snabbare takt än vad man tidigare kommit överens om. Tidshorisonten för omställningen är 
något som investerare missbedömer vilket leder till att resurser och verksamheter värderas 
felaktigt. Till denna omställning tillkommer möjligheten att investera i resurser och 
verksamheter som aktivt arbetar med att göra omställningen till verklighet. I rapporten 
identifieras ökad transparens som en del i lösningen för att förbättra förståelsen för riskerna 
och möjligheterna och för att möjliggöra en smidig övergång till en mer klimatvänlig 
ekonomi (Bloomberg, 2016). 

2.5.1 Klimatrisker 
Användningen av fossila bränslen ligger till grund för klimatförändringar och tillkommande 
klimatrisker. Klimatrisker är enligt finansinspektionens definition risker som är direkt 
kopplade till klimatförändringar, som ökad medeltemperatur och stigande havsnivå. En direkt 
konsekvens av detta är ökade försäkringskostnader i takt med att skadorna blir större. Det 
uppstår även indirekta kostnader och risker till följd av förändrade ekosystem, som ökade 
hälsoproblem och en lägre produktionstillväxt (Finansinspektionen, 2016). Klimatrisker 
uppstår då en frånvaro av verkningsfulla åtgärder mot klimatförändringen leder till negativa 
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miljökonsekvenser. Klimatförändringarna leder till en förändring av marknadspriser på varor 
och tjänster och därmed också värdet på finansiella tillgångar. (ibid.). 

2.5.2 Omställningsrisker 
En snabb och kraftfull anpassning för att begränsa klimatrisker medför omställningsrisker 
(Finansinspektionen, 2016). Höjda klimatskatter och tuffare reglering leder till en 
genomgripande förändring av produktions- och konsumtionsmönster som i sin tur skapar 
omställningsproblem i stora delar av ekonomin. Höjda skatter och hårdare reglering på fossila 
bränslen leder till att ekonomiskt värdefulla tillgångar som kol och olja, liksom företag 
verksamma i dessa branscher, faller i värde (ibid.). Den typen av förlopp kommer att påverka 
den finansiella sektorn då banker ofta har stora kapitaltillgångar i råvaruindustrin och 
energiutvinningsindustrin. Dessa industrier är även stora låntagare på de internationella 
obligationsmarknaderna och innebär även på det området att en för snabb omställning kan 
skapa problem och risker. (ibid.) 

2.5.3 Ryktesrisk 
Rykten sprids både genom tal och skrift och kan uppkomma spontant, genom propaganda 
eller i syfte att vilseleda (Nationalencyklopedin, 2017C). Minor och Morgan (2011) påstår att 
det för många företag inte är de finansiella tillgångarna som differentierar dem från 
konkurrenterna utan istället deras rykte (Minor, D. & Morgan, J, 2011). Ryktet kan därmed 
utgöra en möjlighet men dess skörhet gör att det också kan utgöra ett hot (ibid.). Minor och 
Morgans (2011) har i sin studie undersökt företags rykten kopplat till CSR och dem har 
kommit fram till att effekterna av att göra gott är likartade med att inte göra skada. Om ett 
företag kombinerar dessa två kan synergieffekter uppnås (ibid.). Deras studie visar däremot 
att effekterna blir negativa om företag kombinerar dem, gör gott och gör skada. 
 
Shiu och Yang (2015) har identifierat en “försäkringsliknande effekt” av att företag engagerar 
sig i hållbar utveckling (CSR). Ett engagemang för hållbarhetsfrågor genererar ett moraliskt 
kapital som fungerar som en buffert för företagets rykte. Effekten är dock kortvarig och 
uppskattas vara försvunnen efter två negativa händelser kopplat till företaget (Shiu & Yang, 
2015). För att vidhålla den “försäkringsliknande effekten” så bör företaget ha en långsiktig 
strategi för implementering av hållbarhetsarbete skriver Shiu och Yang (2015). Att ta hänsyn 
till ryktesrisken i riskhanteringen har blivit allt viktigare till följd av sociala medier och andra 
informationskanaler som snabbt kan sprida information som kan skada företag. Företag blir i 
allt högre grad transparenta vilket enligt Gatzert et al (2016) är ytterligare en faktor som 
påverkar ryktesrisken. 

2.6 Intressentteorin 
Idén om att företag har intressenter har blivit vanligt förekommande i managementlitteratur 
(Donald & Preston, 1995). Vidare beskriver Donald och Preston (1995) att i takt med att 
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antalet artiklar berörande intressentteorin blir fler så breddas dess definition. Den centrala 
definitionen av intressenter är enligt Freeman (1984): 
 
“Any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an organization 
objektives” (s. 5) 
 
Intressentteorin bygger på att företag och dess ledning måste formulera och genomföra 
processer som tillfredsställer samtliga intressenter som berör företaget. Det centrala är att 
hantera och integrera relationer med aktieägare, kunder, anställda, leverantörer och andra 
intressenter, för att säkerställa en långsiktig framgång för företaget. (Freeman & McVea, 
2015) Enligt Freeman och McVea (2015) är den mest lyckade strategin att inkludera flera 
intressenter samtidigt i de processer som genomförs och att inte ställa dem emot varandra. 
Freeman och McVea (2015) beskriver vidare att företag inte alltid kan tillfredsställa samtliga 
intressenter. Enligt författarna innebär de flesta processer som genomförs, fördelar för en del 
intressenter och nackdelar för andra. 
 
Donald och Preston (1995) presenterar intressentteorin utifrån tre olika aspekter; beskrivande, 
instrumental och normativ. Den beskrivande aspekten beskriver hur företag faktiskt 
interagerar med sina intressenter (Jones, 1995). Den instrumentella aspekten beskriver vad 
som händer om företaget agerar på ett visst sätt (ibid.). Den normativa aspekten förklara hur 
företaget bör agerar utifrån moraliska principer (ibid.). 

2.7 Legitimitetsteorin 
Suchman (1995) beskriver en av de allra första definitionerna av legitimitet som en process 
där en organisation rättfärdigar deras existens. Legitimitet uppstår när företags agerande och 
värderingar stämmer överens med de accepterade värderingarna i samhället (Suchman, 1995). 
Suchman (1995) använder sig av definitionen att legitimitet är en uppfattning av att ett 
företags åtgärder är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system 
av normer, värderingar, övertygelser och definitioner. 
 
I Suchmans artikel Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches utgör 
Talcott Parsons bok Structure and procesess in modern societies en referensram för många av 
de antaganden som görs. Enligt Parsons så bidrar legitimitet till en långsiktighet hos företaget 
eftersom intressenter till företaget troligare kommer att förse dem med resurser om företagets 
värderingar överensstämmer med deras egna. (Suchman, 1995) 
 
Legitimiteten påverkar inte bara hur intressenter agerar mot företaget utan lägger grunden för 
ett samförstånd som får dem att anse att företaget är meningsfullt och mer värdigt än andra 
företag (Suchman, 1995). Enligt Suchman (1995) finns det två olika perspektiv av 
legitimitetsteorin: strategisk och institutionell. Det som skiljer perspektiven åt är synen på om 
företaget strategiskt styr hur samhället uppfattar dem eller om det är företaget som styrs av 
värderingarna i samhället (ibid.). I det strategiska perspektivet anses legitimitet vara en 
resurs, något som extraheras från samhället genom konkurrens. Legitimitet i det 
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institutionella perspektivet är en grundläggande värdering till följd av samhället (ibid.). Enligt 
Swidler (1986) så kräver samhällets komplexitet att båda perspektiven implementeras i 
företagets strategi för att på ett effektivt sätt etablera och vidhålla legitimitet. 
 
Licht, Naurin, Esaiasson och Gilljam (2012) har i sin rapport When does transparency 
generate legitimacy? kommit fram till att endast intressenter som är tydligt informerade om 
konsekvenserna av organisationens handlingar kan rättfärdiga deras agerande. Ökad 
transparens kan därför bidra till legitimitet från intressenter om företagets agerande stämmer 
överens med intressenternas värderingar (Licht et al, 2012). 

2.8 Institutionell teori 
Den institutionella teorin har sitt ursprung i nobelpristagaren Douglass Norths studier om den 
industriella revolutionen i England (Fregert & Jonung, 2010). Teorin används för att 
karaktärisera varför vissa aktörer i samhället är mer framgångsrika än andra (ibid.). För att 
tillgodogöra sig en långsiktig tillväxt så krävs investeringar i både humankapital och 
realkapital. Fregert och Jonung (2010) skriver att långsiktighet i investeringsbeslut tar 
avstamp i följande fundamentala princip:  
 
“Real-och human kapitalackumulation, och därmed tillväxt, stimuleras i en miljö med goda 
incitament som kan förutses gälla under lång tid, d.v.s. när samhällets spelregler är stabila.” 
(s 167) 
 
För att stimulera incitament till långsiktiga investeringar så formulerar Fregert och Jonung 
(2010) tre förutsättningar. Den första förutsättningen handlar om att öppenhet gentemot 
omvärlden stimulerar till utbyte av varor, kapital och arbetskraft. Den andra förutsättningen 
är att lagar, regler och institutioner ska främja investeringar, sparande och produktion. Den 
tredje förutsättningen är stabilitet i de ekonomiska institutionerna. Generellt så utgör dessa 
förutsättningar den sociala infrastrukturen, något som ska följas om legitimitet ska erhållas 
(Fregert & Jonung, 2010). 
 
Zhao, Fisher, Lounsbury och Miller (2016) skriver att legitimitet är ett kärnbegrepp i den 
institutionella teorin. Genom att tillfredsställa normerna och värderingarna, för att söka 
legitimitet i samhället, så stärks relationen till intressenterna. Företag är beroende av goda 
relationer till intressenterna då det är dessa som förser företaget med resurser och möjliggör 
tillväxt (Zhao, et al., 2010). 

2.9 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Hållbar utveckling handlar om att utvecklingsprocesserna Ekonomisk utveckling, Social 
utveckling och Ekologisk utveckling måste ske på lika villkor. Utvecklingen av respektive 
utvecklingsprocess får inte ske på bekostnad av någon annan (Connelly, 2007). Företags 
engagemang för hållbar utveckling går under begreppet CSR. Begreppets definition skiljer 
sig beroende på företag och på vilken marknad företaget agerar. Enligt Dahlsrud (2006) så 
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existerar minst 37 olika definitioner av CSR, men med vissa likheter. Gemensamt för 
majoriteten av definitionerna är inkluderande av följande fem dimensioner: miljö-, den 
sociala-, den ekonomiska-, intressent- och den frivilliga dimensionen. När företag ska 
redovisa sina antaganden inom hållbarhet (CSR) finns olika redovisningsramverk att tillgå. 
Det mest frekvent använda ramverket på marknaden är Global reporting initiative (GRI) 
(Global reporting initiative, 2015). Ramverket har upprättats i syfte att underlätta för 
företagen att både arbeta med hållbarhetsfrågor, redovisa dem samt att underlätta för 
intressenter att jämför olika företags hållbarhetsredovisning och arbeten (Global reporting 
initiative, 2015). Greenwashing uppstår när ett företag vilseleder intressenter genom att 
redovisa ett miljöengagemang som inte stämmer överens med verkligheten. Enligt Minor och 
Morgan (2011) kan företags rykte utgöra ett konkurrensmedel då det differentierar dem från 
konkurrenterna. På grund av ökad transparens och dagens lättillgängliga informationskanaler 
så sprids rykten snabbt och kan på motsvarande sätt som det kan utgöra ett konkurrensmedel 
också innebära ett hot för företaget om fel information sprids (Minor & Morgan, 2011). 
 
Intressentteorin, Legitimitetsteorin och den institutionella teorin är nära besläktade med 
varandra. Den centrala tesen i intressentteorin är att intressenter ska hanteras och integreras i 
företagens strategi för att säkerställa långsiktig framgång. Freeman och McVea (2015) 
beskriver att en lyckad strategi är att inkludera så många intressenter som möjligt i strategin 
för att nå framgång. Samtidigt lyfter de fram att det föreligger svårigheter i att tillfredsställa 
alla, fördelar för vissa intressenter upplevs som nackdelar för andra. Legitimitetsteorin har ett 
bredare perspektiv och handlar istället om hur väl företagets värderingar stämmer överens 
med samhällets värderingar. Det finns två perspektiv på legitimitetsteorin: strategisk och 
institutionell. Det som skiljer perspektiven åt är synen på om företagen strategiskt söker 
legitimitet eller om det är samhället som styr företagen (Suchman, 1995). Den institutionella 
teorin förklarar vilka förutsättningar som ska råda för att möjliggöra långsiktig utveckling 
(Fegert & Jonung, 2010). De tre förutsättningarna är: öppenhet gentemot omvärlden, 
långsiktiga lagar och regler och stabilitet i de ekonomiska institutionerna (ibid.). 
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3. Metod 
I kapitel tre redogörs valet av tillvägagångssätt vid insamling av information samt hur datan 
bearbetades. Diskussioner förs kring hur vårt tillvägagångssätt påverkat studiens innehåll. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Studien bygger främst på kvalitativ insamling av data. Studien har sin utgångspunkt i en 
deduktiv ansats med inslag av en induktiv ansats. En kvalitativ undersökningsprocess tillåter 
oss att vara flexibla vilket är nödvändigt eftersom området som studeras ständigt utvecklas 
(Jacobsen 2002). En kvalitativ metod är i regel avsedd att få fram hur människor tolkar och 
förstår en given situation (ibid.). Den kvalitativa metoden skapar tydlighet och förståelse för 
transparensen och risker inom finanssektorn och hur de är kopplade till miljöfrågor. Den 
kvantitativa metoden har som grundläggande utgångspunkt att verkligheten kan mätas med 
information i form av siffror (ibid.). Arbetet med studien har varit en interaktiv process då 
data har analyserats efterhand som den erhållits (ibid.). Eriksson och Weidersheim-Paul 
(2014) förklarar att den induktiva och den deduktiva ansatsen skiljer sig åt på ett påtagligt 
sätt. Om studien tar sin utgångspunkt i empirin (induktiv ansats) eller teorin (deduktiv ansats) 
så påverkas arbetssättet och resultatet. I studien används en kombination av deduktiv- och 
induktiv ansats. En deduktiv ansats har använts då vi stärker våra teoretiska resonemang med 
den empiriska datan från intervjuerna och en induktiv ansats har använts då arbetet bygger på 
en kvalitativ metod (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). 

3.1.1 Primärdata 
Den sammanställda primärdatan i empirin bygger på de genomförda intervjuerna. Den 
empiriska datan från intervjuer utgör ett viktigt komplement till de teoretiska resonemangen. 
Eriksson och Weidersheim-Paul (2014) beskriver hur empirisk data är en färskvara eftersom 
samhället och dess aktörer ständigt utvecklas. Intervjuerna genomförs som ett sista steg i 
datainsamling, detta för att kunna styra intervjun på ett mer strukturerat sätt och för att öka 
vår möjlighet att få väsentlig information (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). Kvalitativa 
intervjuer genomförs för att få perspektiv och insikt i hur bankerna arbetar med miljöfrågor, 
hur banker hanterar klimatrelaterade risker och transparensen samt hur dem tror att 
intressenterna ställer sig till det. 

3.1.2 Sekundärdata 
Hållbarhetsfrågor har de senaste decennierna blivit allt mer uppmärksammat vilket bidragit 
till mycket forskning inom området. Sekundärdatan är det som ligger till grund för våra 
teoretiska resonemang. Datan utgörs huvudsakligen av vetenskapliga artiklar och litteratur 
berörande hållbarhet. Vid insamling av vetenskapliga artiklar har följande databaser använts: 
DiVA, ProQuest, Emerald, ScienceDirect och Google Scholar. Sökord som har använts för 
att sortera ut artiklar som är relevanta för vår studie är: corporate social responsibility, 
sustainability accounting, stakeholder theory, legitimacy theory, institutional theory och 
ethics. 
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Sekundärdata från bankernas hållbarhets- och årsredovisningar presenteras i empirin för att 
kort beskriva hur bankerna redovisar hållbarhet. Sekundärdata från övriga respondenternas 
hemsidor och framtagna rapporter presenteras i empirin för att få deras syn på bankernas 
klimatpåverkan och transparens inom finanssektorn 
 
Regeringspropositionen 2015/16:193 som låg till grund för lagförändringarna som trädde i 
kraft i december 2016, har använts för att ge ett helikopterperspektiv på vilka konsekvenserna 
blir av lagändringarna. Det ger studien en intressant vinkel då hållbarhetsredovisning för 
berörda företag inte längre är villkorligt, utan tvingande. Vad gäller hållbarhetsredovisning så 
finns många olika ramverk att tillgå. GRI är ramverket som har störst spridning på 
marknaden. Därför hämtas information om hur redovisningen ska se ut från deras rapport G4 
sustainability reporting guidelines. Samtliga studieobjekt använder sig av GRI’s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning vilket ökar ramverkets relevans för studien. 

3.1.3 Utformning av intervjuformulär 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att det är viktigt att intervjuerna är 
kvalitativa snarare än kvantitativa för att undvika att respondenten upplever att intervjun tar 
för lång tid och att dem inte får något utbyte. För att undvika detta består intervjuformuläret 
av ett fåtal breda frågor snarare än flera snäva. Vi är intresserade av bankernas 
hållbarhetsarbete i helhet och inte så mycket på detaljnivå. Intervjufrågorna utformas utifrån 
den teoretiska referensram som sekundärdatan ligger till grund för. 
 
Intervjuformulären är indelade i tre områden: klimatpåverkan, transparens och 
klimatrelaterade risker (Se bilaga 1-4). Indelningen grundar sig i problemområdena och 
syftar till att underlätta vidare arbete med analys och slutsats. Uppdelningen görs även i syfte 
att tydliggöra problemområdet för respondenten och för att underlätta transkriberingen av 
intervjuerna. Inom varje område är frågorna strukturerade på ett sådant sätt att vi börjar brett 
för att sedan smalna av mot den egna verksamheten. Strukturen på frågorna ger oss möjlighet 
att ställa följdfrågor utifrån ny information som framkommit under intervjun. Med 
utformningen på frågorna söker studien två perspektiv: ett generellt perspektiv om banker i 
allmänhet samt respondenternas egna perspektiv. Perspektiven kompletterar varandra och ger 
oss en övergripande bild över både den enskilda bankens ställningstaganden och hela 
branschens. 

3.2 Analysmetod 
Jacobsen (2002) beskriver att analys av den kvalitativa datan sker i tre steg: beskrivning, 
systematisering och kategorisering och kombination. Beskrivningen sker genom att en 
grundlig och detaljerad beskrivning av den insamlade datan ges. Nästa fas, systematisering 
och kategorisering, innebär att en sållning görs och förenkling av den insamlade 
informationen. Detta görs för att få en överblick av den kvalitativa datan och för att kunna 
sortera ut datan som är mest relevant. Sista steget, kombination, innebär tolkning av 
informationen. Detta sker genom att leta efter orsaker av vissa samband för att generalisera 
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eller bringa viss ordning i datan. Det är i denna fas som samband identifieras med hjälp av 
tolkningen av informationen, likheter och olikheter mellan bankernas syn på 
hållbarhetsarbete (Jacobsen, 2002) 
 
Intervjumetod anpassas efter respondentens lokalisering. Intervjuer med hållbarhetschefer, 
hållbarhetsansvariga och övriga organisationer utförs över telefon, det på grund av att dessa 
respondenter befinner sig på huvudkontor i Stockholm. Samtalen spelas in, vid 
respondenternas medgivande, för att ge oss möjlighet att fokusera på intervjun. 
Hållbarhetsredovisning görs till stor del i marknadsföringssyfte. Därför fokuserar vi på att 
ställa oss kritiska till svaren och ställa följdfrågor snarare än att ligga på för att få ut mycket 
information. Intervjufrågorna skickas i god tid före intervjun för att respondenten ska ha 
möjlighet att förbereda sina svar. Den sammanställda datan skickas till respondenterna efter 
intervjun för att ge respondenterna möjlighet att korrigera eventuella felsägningar och för att 
de ska få möjlighet att lägga till information. 

3.3 Urval 
Vad gäller urvalskriterierna i kvalitativa ansatser så styrs dem av avsikten med 
undersökningen (Jacobsen, 2002). Att medvetet välja ut respondenterna är lika viktigt i 
kvalitativa ansatser som kvantitativa. Jacobsen (2002) benämner ett av urvalskriterierna som 
snöbollsmetoden, vilket innebär att flexibiliteten i den kvalitativa ansatsen utnyttjas. Metoden 
går ut på att intervjuerna kan ge idéer om nya respondenter och nya infallsvinklar i 
kommande intervjuer (ibid.). På grund av svårigheten i att få representanter från bankerna att 
ställa upp på intervjuer så används snöbollsmetoden i urvalsprocessen. 
 
Urvalskriteriet Bredd och variation används i urvalsprocessen. Respondenterna delas in i 
olika grupper för att få flera olika perspektiv på bankernas klimatarbete. Denna metod 
säkerställer att vårt resultat inte i alltför stor grad påverkas av respondenternas subjektivitet 
(Jacobsen, 2002). Vi har delat in urvalen i följande grupper: svenska storbanker och 
nischbanker och tillsynsmyndighet, branschorganisationer och oberoende 
organisationer. 
 
För att ge en bred och generell bild av hur banker påverkas av ökad transparens och hur olika 
banker hanterar klimatrelaterade risker, har både svenska storbanker och nischbanker 
inkluderats i studien. SEB, Handelsbanken och Länsförsäkringar2 är storbanker och Avanza 
och JAK Medlemsbank är nischbanker.  
 
Gruppen tillsynsmyndighet, branschorganisation och oberoende organisation har 
inkluderats i studien som komplement till bankernas subjektiva syn på deras 
hållbarhetsredovisning. Svenska Bankföreningen är en branschorganisation med 29 
medlemsbanker (Svenska Bankföreningen, 2017A). Med insamlad data från Svenska 

                                                
2 Länsförsäkringar bank är Sveriges femte största retailbank och ägs av samtliga Länsförsäkringsbolag, 
däribland Länsförsäkringar Älvsborg 
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Bankföreningen får vi en överblick av de svenska bankernas gemensamma intressen. 
Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet vars ansvar är att övervaka finansmarknaden. 
Finansinspektionens perspektiv i studien inkluderas för att få en bredare förståelse för de 
klimatrelaterade risker och hur riskerna kan påverka den finansiella stabiliteten. Swedwatch, 
som är en oberoende organisation, arbetar delvis för att granska bankerna och deras 
klimatpåverkan. Med Swedwatchs perspektiv i studien erhålls ett kritiskt förhållningssätt till 
bankernas klimatarbete. 
 
Urvalet av respondenter består av ansvariga för bankernas hållbarhetsarbete, personer som 
arbetar med hållbarhetsfrågor på operativ nivå samt ansvariga personer för hållbarhet i 
föreningar, oberoende organisationer och tillsynsmyndigheter. 
 
I den inledande mailkontakten respondenterna har syfte, intervjuformulär och en kort 
sammanfattning av studien bifogats. Därefter har vi blivit tilldelade respondenter som har den 
kunskap som krävs för att svara på intervjufrågorna.  
 

Bank/Organisation Namn Befattning Genomförd 

Avanza Elin Emfeldt Controller 4/4 -2017 

Finansinspektionen Hans Bäckström Senior analytiker 7/4 -2017 

Handelsbanken Alexander Hedvall Hållbarhetsanalytiker 3/5 -2017 

JAK Medlemsbank Ann-Marie Franklin Medlemschef 12/4 -2017 

Länsförsäkringar Christina Hillesöy Ansvarig för hållbara 
investeringar 

12/4 -2017 

Länsförsäkringar 
Älvsborg 

Kim Erefalk Hållbarhetsansvarig 7/4 -2017 

SEB Lisa Kurin Projektanalytiker CSR 23/3 -2017 

SEB Mikael Olson Kontorschef Varberg 4/4 -2017 

Svenska 
Bankföreningen 

Agneta Brandimarti Bankjurist 20/3 -2017 

Swedwatch Frida Arounsavath Researcher 12/4 -2017 

Tabell 1. Tabellen innehåller de respondenter som har deltagit i studien samt datum för genomförande. 
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3.4 Metoddiskussion 
För att besvara problemformuleringarna så inhämtas sekundärdata från bland annat bankernas 
hållbarhetsredovisningar. Sekundärdata från hållbarhetsredovisningen kan vara av subjektiv 
karaktär då redovisningarna framställs av bankerna själva. Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2014) beskriver hur subjektivitet kan motverkas med tendenskritik, som innebär att uppgifter 
från en annan källa med andra intressen inhämtas. Eriksson och Wedersheim (2014) förklarar 
att opartiskhet är att man söker en beskrivning som inte är kopplad till en viss aktörs 
perspektiv och där sådana kopplingar uppfattas som särintressen. Bankernas perspektiv på sin 
egen hållbarhetsredovisning antas vara subjektiv, därför inkluderas oberoende organisationer 
och myndigheter i studien. De objektiva studieobjekten i studien är Swedwatch och 
Finansinspektionen. 
 
Insamling av primärdata från bankerna genomförs främst via telefon. Komplicerade frågor 
som kräver komplicerade svar kan enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) bli ett 
problem när man genomför telefonintervjuer. Att intervjun genomförs över telefon ger 
däremot möjlighet till flexibilitet och effektivitet. Information erhålls utan att respondenterna 
upplever att det är för tidskrävande. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) jämför för- och 
nackdelar med besöksintervju och telefonintervju. Där framgår det att tidsåtgången anses vara 
likartad för dem båda samtidigt som besöksintervju skapar förutsättningar för mer 
komplicerade frågor. Vår uppfattning är att telefonintervjun möjliggör ökad tidseffektivitet då 
det tillkommer kringarbeten vid besöksintervjuer som tar tid för båda parter. En väl förberedd 
telefonintervju skapar förutsättningar för att ställa komplicerade frågor. 
 
Jacobsen (2002) beskriver att en nackdel med den deduktiva ansatsen är att författarna ofta 
redan har en idé om hur resultatet kommer bli vilket påverkar hur dem söker information. 
Vad gäller den induktiva ansatsen så påstår kritiker att det är omöjligt att tro att författare har 
ett helt öppet sinne vid informationssökningen (Jacobson, 2002). Med den begränsade 
tidsramen för studien så upplever vi att den deduktiva ansatsen, trots sina brister, ger oss bäst 
förutsättningar för att leverera en intressant studie med hög kvalité. 

3.5 Validitet och Reliabilitet 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att det ofta är besvärligt att överföra den 
teoretiska referensramen, i form av begrepp och modeller, till empiriska observationer. Enligt 
Jacobsen (2002) ska empirin uppfylla två krav, den ska vara valid och reliabel. Validitet 
innebär att empirin måste vara giltig och relevant. Giltighet och relevans betyder att man 
faktiskt mäter det som önskas mäta, att det som har blivit mätt uppfattas som relevant och att 
det vi mäter hos några få kan representera flera. Reliabilitet innebär att empirin måste vara 
tillförlitlig och trovärdig. Undersökningens resultat måste gå att lita på och undersökningen 
måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt. (Jacobsen, 2002) 
 
Eriksson och Wedersheim (2014) beskriver validitet som det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument. CSR är ett begrepp där det saknas en entydig definition (Dahlsrud, 2008). Att 
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studien avgränsas till miljödimensionens betydelse för bankerna och dess intressenter ökar 
studiens validitet. Reliabilitet är ofta ett problem i kvalitativa utredningar eftersom mycket av 
informationen måste tolkas av författarna (Eriksson & Wedersheim, 2014). Reliabilitet 
innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Att samtliga banker i 
studien använder GRI´s ramverk för hållbarhetsredovisning, som är det mest spridda 
ramverket på marknaden, ökar studiens reliabilitet. Flera olika banker ingår i studien för att 
minska subjektivitetens inverkan på resultatet och för att öka studiens tillförlitlighet. 
 
Vanligen ser man på objektivitet som opartiskhet och saklighet. Eriksson och Wedersheim 
(2014) förklarar att opartiskhet är att man söker en beskrivning som inte är kopplad till en 
viss aktörs perspektiv och där sådana kopplingar uppfattas som särintressen. Bankernas 
perspektiv på sin egen hållbarhetsredovisning antas vara subjektiv, därför inkluderas 
oberoende organisationer, föreningar och myndigheter i studien. 
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4. Empiri 
I kapitel fyra presenteras den insamlade empirin. Finansinspektionen, Svenska 
Bankföreningen och Swedwatch presenteras först följt av bankerna. Ordningen ska 
underlätta för läsaren genom att ge ett brett perspektiv för att sedan smalna av mot enskilda 
banker. Information om intervjuobjekten och deras respektive klimatarbeten kommer 
presenteras före varje enskild transkriberad intervju. Varje intervju är uppdelad i rubrikerna 
CSR och Hållbar utveckling, Klimatrelaterade risker och Transparens. Ordningen 
presenteras i syfte att återspegla disposition i kapitel 2. 

4.1 Finansinspektionen 
Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. 
Finansinspektionen verkar för ett stabilt finansiellt system och ett väl fungerande 
konsumentskydd. Vidare analyserar även finansinspektionen risker som kan medföra 
instabilitet i det finansiella systemet (Finansinspektionen, 2017A). Riksdagen har beslutat ett 
nytt mål om att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. 
Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera vilka 
möjligheter finansmarknaden har att bidra till målet. Enligt Finansinspektionen kommer det 
att krävas stora investeringar för att klara omställningen till en hållbar utveckling 
(Finansinspektionen, 2017B). 

4.1.1 Hans Bäckström (Personlig kommunikation, 7 april 2017) 
Hans Bäckström är senior analytiker på finansinspektionen. Bäckström är specialiserad inom 
finansiell stabilitet och har kunskap inom klimatrelaterade risker. 

4.1.2 CSR och Hållbar utveckling 
Hans Bäckström (personlig kommunikation, 7 april 2017) förklarar att bankerna påverkar 
miljön huvudsakligen genom att de finansierar verksamheter och produktionsutveckling som 
bidrar till utsläpp. Den direkta miljöpåverkan från bankerna är marginell jämfört med den 
indirekta miljöpåverkan. H. Bäckström förklarar vidare att den direkta miljöpåverkan är 
enklare att redovisa och att det är svårt att uppskatta effekten av den indirekta miljöpåverkan. 

H. Bäckström förklarar att banker, fondbolag etc., använder hållbarhetsargument som 
marknadsföring och att det ofta visar sig vara svårt för konsumenter att förstå vad 
hållbarhetsbegreppen egentligen betyder för deras placeringar. H. Bäckström tror att det finns 
PR-effekter av att berätta hur duktig man är inom olika hållbarhetsområden och att man ofta 
inte förklarar så mycket mer exakt varför man arbetar med till exempel miljöfrågor. Det kan 
enligt H. Bäckström finnas indikationer på Greenwashing hos en del finansiella företag. 

H. Bäckström anser att staten har en viktig roll att spela för att reducera klimatriskerna. 
Staten kan inte ensamma lösa problemet men genom att föra en stabil och förutsägbar politik, 
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till exempel när det gäller klimatskatter, så ges bankerna bättre förutsättning för att göra 
omställningen utan onödig risk. 

4.1.3 Klimatrelaterade risker 
Hans Bäckström (personlig kommunikation, 7 april 2017) förklarar att finansinspektionen har 
identifierat två huvudtyper av klimatrelaterade risker, direkta klimatrisker och 
omställningsrisker. Enligt H. Bäckström uppstår omställningsrisker till exempel när fossila 
tillgångar faller i värde till följd av styrmedel som till exempel koldioxidskatt. Direkta 
klimatrisker kan exempelvis vara om ett företag som getts krediter av banken tvingas slå igen 
på grund av klimatdrivna stormskador, höjning av havsnivån etc. H. Bäckström förklarar 
vidare att bägge typerna av risk är något som bankerna måste observera, men framför allt ha 
en idé om hur stora risker man faktiskt har och hur man strategiskt ska hantera riskerna. 

H. Bäckström anser att de svenska storbankerna tar hänsyn till de klimatrelaterade riskerna. 
Det kan däremot vara svårt att identifiera alla risker och konsekvenser av dessa på rätt sätt då 
det är väldigt komplexa omställningsprocesser. Ett problem är att tidshorisonten för 
klimatrelaterade risker är mycket längre än för risker som vanligtvis hanteras. De flesta 
företag och banker ser 3 till 5 år fram i tiden och väldigt få ser 20 till 30 år framåt. 

4.1.4 Transparens 
Enligt Hans Bäckström (personlig kommunikation, 7 april 2017) är det viktigt att bankerna är 
transparenta med sin miljöpåverkan. Konsumenter ska få rätt information om vad deras 
investeringar har för konkreta följder och inte bara att fonden är hållbar eller klimatsmart. H. 
Bäckström tror att transparens och gemensamma mätmetoder och definitioner är en 
förutsättning för att bankernas verksamheter ska bli mer hållbara. 

H. Bäckström förklarar att möjligheten för intressenter att jämföra bankernas 
hållbarhetsredovisning successivt kommer att förbättras, både genom branschinitiativ och 
även internationella initiativ. De långsiktiga effekterna av ökad transparens inom banker 
kommer medföra bättre värdering och prissättning av de klimatrelaterade riskerna. 

 4.2 Swedwatch 
Swedwatch är en organisation som arbetar för att minska sociala och miljömässiga 
missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer. 
Kärnverksamheten för Swedwatch är att granska företag och att påverka dem genom 
rekommendationer som kan leda till förbättringar. (Swedwatch, u.å.). 

I rapporten Blir guldet till sand? har Swedwatch (2015) granskat hur de tio största privata 
kapitalförvaltarna arbetar med klimatfrågor och hur det kommuniceras till kunderna. 
Rapportens resultat visade att ingen av de granskade kapitalförvaltarna kunde redovisa en 
grundlig analys av fondernas klimatpåverkan (Swedwatch, 2015). 
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4.2.1 Frida Arounsavath (Personlig kommunikation, 12 april 2017) 
Frida Arounsavath är researcher på Swedwatch och skriver om företag, miljö och klimat. 
Arounsavath är författare av rapporten Blir guldet till sand? I rapporten undersöker 
Swedwatch hur kapitalförvaltares klimatarbete ser ut och hur det kommuniceras till kunder. 

4.2.2 CSR och Hållbar utveckling 
Frida Arounsavath (personlig kommunikation, 12 april 2017) berättar att banker genom 
krediter, lån och investeringar har möjlighet att ställa krav och påverka företagen att bli mer 
hållbara. F. Arounsavath upplever att bankernas policys för miljö och klimat är på 
bättringsväg och att formella åtaganden blir starkare och starkare. 

F. Arounsavath förklarar att antalet mail till banker har ökat från konsumenter där de ställer 
krav på bankerna att ta ytterligare ansvar för miljön. F. Arounsavath tror att engagemanget 
från kunder inte räcker hela vägen, utan att det måste kompletteras med regleringar. 

4.2.3 Klimatrelaterade Risker 
Den mest påtagliga risken är den klimatpåverkan som sker till följd av bankernas 
investeringar i- och krediter till klimatbelastande verksamheter berättar Frida Arounsavath 
(personlig kommunikation, 12 april 2017). Det finns även varumärkesrisker för företag, till 
exempel genom att ha en stor andel ägande i fossil verksamhet kan innebära dålig publicitet 
för banken. 

På frågan om F. Arounsavath tror att ökad transparens från bankerna kan leda till reducerade 
risker svarar hon att det beror på. Att vara transparent och ha ett dåligt hållbarhetsarbete 
skulle öka risken. Men de banker som arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och samtidigt är 
transparenta skulle vinna på det. F. Arounsavath tror att ett bra hållbarhetsarbete, finansiell 
omställning till grön verksamhet och framgångsrika dialoger med klimatbelastande företag 
kan minska klimatrelaterade risker och varumärkesrisker. 

4.2.4 Transparens 
Det är enligt Frida Arounsavath (personlig kommunikation, 12 april 2017) viktigt att 
bankerna är transparenta med sin miljöpåverkan för att kunderna ska kunna fatta 
klimatsmarta beslut. För att få igång arbetet mot ökad transparens tror F. Arounsavath att 
tydliga lagar och regler är en förutsättning. F. Arounsavath tror att de långsiktiga effekterna 
av ökad transparens är att åtgärder för att minska klimatpåverkan blir mer påtagliga och att 
bankernas indirekta miljöpåverkan kommer få ett större fokus i media och i folks 
medvetande. Om bankerna samtidigt blir mer öppna om sin roll i dessa problem så blir det 
förhoppningsvis en hävstångseffekt i omställningen till mer gröna och klimatsmarta 
investeringar. 
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4.3 Svenska bankföreningen 
Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som företräder 29 stycken banker i 
Sverige. Föreningen skapar förutsättningar för bankerna så att de kan erbjuda attraktiva och 
konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster. De har som uppgift att sprida kunskap 
om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället (Svenska 
bankföreningen, 2017A). Svenska Bankföreningen och dess medlemmar har sedan länge 
arbetat med hållbarhetsfrågor och redovisat arbetet i hållbarhetsrapporter. Nyligen så har de 
tillsammans med åtta medlemsbanker tagit fram ett branschinitiativ för att öka transparensen 
kring hållbarhet i bankernas kreditgivning (Svenska Bankföreningen, 2017B). Initiativet 
syftar till att underlätta för intressenter att få en överblick över bankernas hållbarhetsarbete 
samt underlätta för jämförelse mellan bankerna. 

4.3.1 Agneta Brandimarti (Personlig kommunikation, 20 mars 2017) 
Agneta Brandimarti är bankjurist på Svenska Bankföreningen där hon koordinerar det 
bankgemensamma arbetet rörande hållbarhetsfrågor. 

4.3.2 CSR och Hållbar utveckling 
Agneta Brandimartis (personlig kommunikation, 20 mars 2017) uppfattning är att bankernas 
miljöarbete till en börja främst var något som användes i marknadsföringsssamanhang, men 
samtidigt så har bankerna varit försiktiga i vissa delar. De senaste 5 åren har Svenska 
Bankföreningen sett en uppryckning vad gäller hållbarhetsarbetet, från något som hanterats 
på marknads-/informationsavdelningen till att vara en integrerad del i bankernas verksamhet. 
Genom att bankerna började se detta som en riskfråga har detta sannolikt varit en av 
anledningarna till det mer omfattande hållbarhetsarbetet. Idag är det en självklarhet att 
bankerna arbetar med dessa frågor. 

På frågan om hur Svenska Bankföreningen arbetar för att förbättra bankernas 
hållbarhetsarbete så svara A. Brandimarti att föreningen inte har något direkt inflytande på 
bankernas hållbarhetsarbete. Svenska Bankföreningen har en hållbarhetsgrupp tillsammans 
med medlemmarna där hållbarhetsfrågor diskuteras. 

4.3.3 Klimatrelaterade risker 
Agneta Brandimartis (personlig kommunikation, 20 mars 2017) uppfattningen är att banker är 
medvetna om klimatrelaterade risker. Vad gäller de direkta klimatriskerna så tar bankerna 
hänsyn i kreditprövningen. A. Brandimarti berättar att det föreligger svårigheter att prissätta 
en risk när både riskens omfattning och tidshorisont är svår att uppskatta. 

Enligt A. Brandimarti har inte Svenska Bankföreningen insyn i eller påverkar riskhanteringen 
hos bankerna, men kommer att försöka driva på för att bankerna ska komma överens om 
något branschgemensamt för de fall där Finansinspektionen anser att detta bör göras. Svenska 
Bankföreningen kommer sannolikt att arbeta mer med dessa frågor eftersom det är ett 
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önskemål från regeringskansliet att bankerna ska jobba med de klimatrelaterade riskerna på 
ett mer strukturerat sätt. 

4.3.4 Transparens 
På frågan om hur lagförändringarna kommer påverka bankerna så tror inte Agneta 
Brandimarti (personlig kommunikation, 20 mars 2017) att de svenska storbankerna i vart fall 
kommer att påverkas i så stor utsträckning eftersom de arbetat med dessa frågor sedan 
tidigare. Däremot kan mindre banker komma att påverkas om de inte tidigare haft en 
hållbarhetsredovisning. Lagändringarna kan göra hållbarhetsredovisning mer 
uppmärksammat vilket kan påverka efterfrågan på hållbarhetsarbete och ökad transparens. 

A. Brandimarti har varit ansvarig för att tillsammans med medlemmarna presentera ett 
branschinitiativ om hållbarhet i bankernas kreditgivning till företag. A. Brandimarti berättar 
att Finansinspektionen ansett att transparensen i bankernas kreditgivning behövde öka. 
Föreningen har därför tillsammans med medlemmarna tagit fram en modell för hur bankerna 
ska redovisa hållbarhet i deras kreditgivning. Initiativet syftar till att underlätta för 
intressenter att få en överblick över bankernas hållbarhetsarbete samt underlätta för 
jämförelse mellan bankerna. 

4.4 Handelsbanken 
Handelsbanken är en av Sveriges storbanker med över 400 kontor i Sverige (Handelsbanken, 
2017A). Handelsbanken har identifierat kunder, ägare, medarbetare och samhället som sina 
huvudintressenter utifrån att de antingen påverkar eller påverkas av Handelsbankens 
verksamhet (Handelsbanken, 2016B). Handelsbanken arbetar systematiskt för att minska 
miljöpåverkan från verksamheten. De totala koldioxidutsläppen uppgick år 2016 till 11 337 
ton, vilket är en minskning med 15 % från föregående år. Ambitionen är att minska den 
indirekta miljöpåverkan. Detta genom att se över kreditgivning, inköp och de investeringar 
som görs i kundernas räkning. Handelsbanken tar miljöhänsyn i affärsbeslut, ställer miljökrav 
i alla centrala upphandlingar och genom att uppmuntra medarbetarna till miljömedvetenhet 
och ökad miljökompetens (Handelsbanken, 2016B). 

4.4.1 Alexander Hedvall (Personlig kommunikation, 3 maj 2017) 
Alexander Hedvall är hållbarhetsanalytiker med fokus på miljöfrågor på Handelsbanken. 
Hedvall arbetar på Handelsbankens centrala avdelning för hållbarhetsfrågor och är delaktig 
i både arbetet bakom hållbarhetsrapportens samt sammanställningen av den. 

4.4.2 CSR och Hållbar utveckling 
Alexander Hedvall (personlig kommunikation, 3 maj 2017) berättar att Handelsbanken 
arbetar med miljöfrågor integrerat i alla deras processer. Handelsbanken är decentraliserad 
vilket innebär att beslut tas av de individuella kontoren. Det är först när kontoren upplever att 
dem behöver stöd i frågor gällande miljö som de kontaktar den centrala 
hållbarhetsavdelningen berättar A. Hedvall. Handelsbanken tar hänsyn till miljöaspekter i 



  24 

investeringar och kreditgivning vilka är deras centrala processer. Handelsbanken arbetar 
också för att minska sin direkta miljöpåverkan. 
 
På frågan om i vilket syfte Handelsbanken hållbarhetsredovisar så svarar A. Hedvall att 
hållbarhetsredovisningen upprättas i flera syften. Genom att mäta miljöarbetet så hoppas 
Handelsbanken skapa medvetenhet och kunna visa på förbättringar som görs inom banken. 
Ett annat självklart syfte säger A. Hedvall är att redovisa miljöarbetet och förbättringar för 
externa intressenter. 
 
Ur ett varumärkesstärkande perspektiv så berättar A. Hedvall att hållbarhetsredovisningen 
blir viktigare och viktigare. Handelsbanken märker av att trycket från myndigheter, media, 
allmänheten och kunder ökar och det är viktigt att uppfattas som en ansvarstagande 
samhällsaktör berättar A. Hedvall. Hållbarhetsredovisning är centralt för att ha nöjda kunder 
och för att Handelsbanken ska vara ett varumärke som intressenter litar på. 

4.4.3 Klimatrelaterade risker 
Alexander Hedvall (personlig kommunikation, 3 maj 2017) berättar att vi har stora 
utmaningar framför oss vad gäller omställningen från fossilberoende till förnyelsebara. 
Omställningen är helt avgörande om vi ska kunna lämna över världen i någorlunda skick till 
nästa generation. Vidare berättar han att Handelsbanken är medvetna om de klimatrelaterade 
riskerna men att det är svårt att uppskatta omfattningen av riskerna. Som bank i norra Europa 
så är omställningsriskerna de som är mest väsentliga. Framtagning av mätmetoder är under 
utveckling vilket kommer underlätta hanteringen av de klimatrelaterade riskerna. A. Hedvall 
berättar att alla banker borde ha incitament att kartlägga dessa risker och hitta eventuella 
företag att prata och arbeta med för att på sätt få med dem i omställningen. Handelsbanken 
vill ingå affärsrelationer med framtidens vinnare och inte gårdagens vinnare. De 
klimatrelaterade riskerna är en finansiell överlevnadsfråga för vilken bank som helst säger A. 
Hedvall (2007). 

4.4.4 Transparens 
På frågan om vilka kommunikationskanaler som Handelsbanken använder berättar Alexander 
Hedvall (personlig kommunikation, 3 maja 2017) att stor del av kommunikationen externt 
sker på kontoren i möten med kunder. Hållbarhetsredovisningen och webben är annars de 
primära kommunikationskanalerna till externa intressenter. A. Hedvall berättar att 
hållbarhetsredovisningen används i kundmöten med större företagskunder. 
 
Vad gäller lagförändringarna så säger A. Hedvall att Handelsbanken inte alls kommer 
påverkas. Deras Hållbarhetsredovisning uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och mer 
därtill. På frågan om han tror att uppmärksammandet till följd av lagändringarna kan bidra till 
ökad efterfråga på hållbarhetsredovisning så svara A. Hedvall att den generella 
medvetenheten kan öka och då också efterfrågan. I det korta perspektivet kommer inte 
Handelsbanken påverkas säger A. Hedvall. 
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4.5 SEB 
SEB är en av Sveriges storbanker med 219 kontor i Sverige och Baltikum (SEB, 2017A). 
Klimatfrågor ligger högt upp på agendan och är något som både SEB och intressenterna anser 
vara ett betydelsefullt område att arbeta med (SEB, 2017B). De viktigaste intressenterna för 
SEB (2017B) är deras kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort. Genom 
kontinuerlig kommunikation med intressenterna kan SEB prioritera vilka områden inom 
hållbarhetsarbetet som är de viktigaste (SEB, 2017B). 
 
Mellan åren 2008 och 2015 så var SEB:s mål att minska sina direkta koldioxidutsläpp med 45 
procent, minskningen uppgick år 2015 till 54 procent (SEB, 2017B). År 2015 var de direkta 
koldioxidutsläppen 21 315 ton. Deras nya ambition, från och med 2016, är att minska de 
direkta koldioxidutsläppen med ytterligare 20 procent till 2020, vara mer resurseffektiva och 
minska energiförbrukningen (SEB, 2017B). Vad gäller ambitionen för den indirekta påverkan 
så ska dem på ett mer utförligt sätt inkludera mätningar på deras indirekta koldioxidutsläpp 
och sätta upp mätbara mål. Detta ska minska deras negativa inverkan på miljön och öka deras 
positiva inverkan (SEB, 2017B). 

4.5.1 Lisa Kurin (Personlig kommunikation, 23 mars 2017) 
Lisa Kurin är projekt analytiker för hållbarhetsarbetet på SEB. Kurin arbetar med olika 
hållbarhetsprojekt inom banken, styrningsfrågor för hållbarhet och är delaktig framtagning 
och sammanställning av hållbarhetsrapporten. 

4.5.2 CSR och Hållbar utveckling 
SEB:s dagliga verksamhet påverkar klimatet både direkt och indirekt. Lisa Kurin (personlig 
kommunikation, 23 mars 2017) berättar att den direkta påverkan på miljön är mindre i 
jämförelse med den indirekta. Det är därför inom den indirekta som SEB kan göra som störst 
skillnad för att minska sin miljöpåverkan. Inom finansiering och investeringar kan SEB enligt 
L. Kurin, minska den indirekta miljöpåverkan. 
 
På frågan om i vilket syfte SEB hållbarhetsredovisar så svarar L. Kurin att det görs i flera 
syften, både att uppfylla lagar och krav men framför allt för att vara transparenta för 
intressenterna. Intressenterna både efterfrågar transparens vad gäller miljöarbetet och kan ge 
förslag på hur SEB kan utveckla sitt miljöarbete. 
 
Ur ett varumärkesstärkande perspektiv är hållbarhetsredovisningen viktig berättar L. Kurin. 
Banksektorn har genom åren haft ett bristande rykte, bland annat till följd av finanskrisen. 
Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg för SEB att visa för intressenter att dem tar ansvar för 
sin verksamhet och samhället och att dem inte tar några onödiga risker. 

4.5.3 Klimatrelaterade risker 
Vad gäller klimatrelaterade risker så säger Lisa Kurin (personlig kommunikation, 23 mars) 
att SEB är medvetna om dessa risker. Hon förklarar vidare att dessa risker är direkt kopplade 
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till deras indirekta påverkan. För att reducera den indirekta miljöpåverkan med tillhörande 
risker kommer SEB exempelvis inte att ingå relationer med kunder som har stor verksamhet 
inom kolbrytning och inte heller finansiera nya kolkraftverk. Enligt L. Kurin så har SEB tagit 
ett tydligt ställningstagande, något som dem kommunicerar till intressenterna. 
 
L. Kurin förklarar att SEB både kommunicerar vad dem faktiskt gör och i vilket syfte det 
görs. Hon anser att det är viktigt att intressenterna är medvetna om de risker och möjligheter 
som tillkommer klimatförändringarna. 

4.5.4 Transparens 
Lisa Kurin (personlig kommunikation, 23 mars 2017) berättar att val av 
kommunikationskanal beror på vem kommunikationen riktas till. Den största delen av 
miljöarbetet kommuniceras genom hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten kan även 
fungera som ett verktyg i rådgivningsmöten med kunder. Ytterligare information finns även 
på webbsidan. 
 
Vad gäller lagförändringarna om hållbarhetsredovisning så säger L. Kurin att SEB inte 
kommer påverkas nämnvärt. Vidare förklarar hon att SEB:s hållbarhetsredovisning i 
dagsläget är omfattande och att lagändringarna inte medför några större förändringar i 
rapporteringen. I dagsläget upplever L. Kurin en viss konkurrens mellan bankernas 
hållbarhetsarbete. Hon berättar att benchmarking kan förekomma, både för att få inspiration 
men också för att se hur andra aktörer ligger till. 

4.5.5 Mikael Olson (personlig kommunikation, 4 april 2017) 
Mikael Olson är kontorschef på SEB i Varberg. Olson intervjuas för att få ytterligare 
perspektiv på hur SEB arbetar med hållbarhet. Genom intervjun med Olson erhålls en bild av 
hur hållbarhet kommuniceras mellan SEB:s affärsenheter samt hur SEB kommunicerar 
hållbarhet direkt till kunder. 

4.5.6 CSR och Hållbar utveckling 
Mikael Olson (personlig kommunikation, 4 april 2017) berättar att mycket resurser läggs på 
att placera och allokera kapital hållbart. Miljöaspekter tas hänsyn till tidigt i projekten, det 
genom kreditprövning vid utlåning och i bedömningen av investeringar. Vidare förklara M. 
Olson att SEB arbetar för att minska både den direkta och indirekta miljöpåverkan. Enligt M. 
Olson är SEB medvetna om att det är inom den indirekta miljöpåverkan där potentialen för 
förbättringar är som störst. 

På frågan om i vilket syfte SEB hållbarhetsredovisar så lyfter M. Olson fram problematiken i 
att vi bara har en begränsad mängd resurser att tillgå på jorden. Genom att redovisa vårt 
miljöarbete så kommunicerar vi till våra intressenter att vi tar ansvar för vår verksamhet och 
bidrar till en hållbar utveckling. 
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4.5.7 Klimatrelaterade risker 
På frågan vilka klimatrelaterade risker SEB har identifierat svarar Mikael Olson (personlig 
kommunikation, 4 april 2017) att det inom finanssektorn finns risker som inom alla andra 
branscher. SEB är medvetna om de direkta klimat- och omställningsriskerna. Enligt M. Olson 
så tas dessa risker hänsyn till i kreditgivningen och vid investeringar. Vidare förklarar han att 
SEB kan bli bättre i hanteringen av dessa risker, SEB är inte klara men har kommit en bit på 
vägen. 

4.5.8 Transparens 
Mikael Olson (personlig kommunikation, 4 april 2017) arbetar lokalt på kontoret i Varberg 
och påstår sig tydligt märka att intressenterna uppskattar deras miljöarbete. Det upplevda 
mervärdet gör att hållbarhetsredovisningen utgör ett konkurrensmedel enligt M. Olson. Ur ett 
varumärkesstärkande perspektiv är hållbarhetsarbetet helt avgörande. Eftersom samhället är 
uppbyggt som det är, med sociala medier och andra kanaler, så sprids rykten snabbt. För att 
reducera ryktesrisken och för att det inte ska påverka SEB negativt är det viktigt att 
kontinuerligt arbeta med dessa frågor och kommunicera det väl. 

På frågan om det är viktigt för SEB att vara transparent med miljöarbetet så svarar M. Olson 
att det är viktigt eftersom det skapar ett förtroende hos intressenterna. Som kund till banken 
vill dem att banken representerar de värderingar som man själv har. Anledningen till att 
transparensen hos bankerna tidigare upplevts som bristande tror M. Olson beror på att 
miljöarbetet tidigare förknippats med en kostnad. Pengar har alltid varit styrande faktor. 
Samhällsutvecklingen och det ökade intresset för miljöfrågor har bidragit till att miljöarbete 
och tillhörande transparens har blivit lönsamt. 

4.6 Avanza 
Avanza är Sveriges ledande digitala plattform för sparande och investeringar (Avanza, 2017). 
Avanzas viktigaste intressenter ur affärssynpunkt är kunder, medarbetare och ägare. (Avanza, 
2017). Avanza genomför kontinuerliga dialoger med sina intressenter för att fånga upp 
synpunkter, behov och förväntningar för att utveckla banken i rätt riktning samt att säkerställa 
långsiktigt värdeskapande för banken och sina intressenter. Merparten av kommunikationen 
sker digitalt då Avanza inte har några bankkontor (Avanza, 2017). 

Avanza redovisar sin direkta miljöpåverkan i den integrerade hållbarhetsrapporten i 
årsredovisning för 2016. Varje år gör Avanza en klimatanalys för att följa upp sin 
klimatpåverkan. De redovisar miljöpåverkan från aktiviteter som affärsresor, 
energiförbrukning och kontorsmaterial. År 2016 var deras direkta utsläpp 61 ton koldioxid. 
(Avanza, 2017). 
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4.6.1 Elin Emfeldt (Personlig kommunikation, 4 april 2017) 
Elin Emfeldt är investor relations manager på Avanza. Emfeldt leder tillsammans med en 
kollega Avanzas interna CSR-grupp. Hennes huvudsakliga uppgifter inom hållbarhet är 
arbetet med den integrerade årsredovisningen samt utförandet av Avanzas årliga 
klimatanalys. 

4.6.2 CSR och Hållbar utveckling 
Elin Emfeldt (personlig kommunikation, 4 april 2017) förklarar att Avanza har en 
hållbarhetsgrupp som arbetar bland annat med miljöfrågor. E. Emfeldt förklarar att en 
klimatanalys som genomförs årligen, visar att Avanza har väldigt låga utsläpp och inte någon 
större direkt miljöpåverkan. Enligt E. Emfeldt är syftet med Avanzas klimatredovisning att få 
koll på sina egna utsläpp och att dessa följs upp. 

På frågan om hur Avanza arbetar för att reducera sin indirekta miljöpåverkan svarar E. 
Emfeldt att Avanzas vision är att ha ett så brett utbud som möjligt där kunderna ska få 
bestämma själva vart pengarna placeras. Det är enligt E. Emfeldt svårt att bestämma vilka 
typer av bolag som är oetiska. E. Emfeldt förklarar vidare att om man ska välja bort bolag, 
kan utbudet bli smalt och det blir på något sätt rådgivning från Avanzas sida. Däremot 
nämner E. Emfeldt att det är mycket viktigt för Avanza att vara transparenta och erbjuda bra 
verktyg som hjälper kunderna att fatta bra investeringsbeslut i det breda utbudet. 

4.6.3 Klimatrelaterade risker 
Elin Emfeldt (personlig kommunikation, 4 april 2017) säger att Avanza inte är så insatta i 
dessa frågor och därför inte lägger så mycket energi på det. 

4.6.4 Transparens 
På frågan om hur Avanza arbetar för att påverka kunderna till att investera mer hållbart svarar 
Elin Emfeldt (personlig kommunikation, 4 april 2017) att Avanza vill erbjuda ett brett utbud 
av olika produkter och att dessa ska vara transparenta för att kunderna ska kunna fatta 
hållbara investeringsbeslut. Enligt E. Emfeldt har Avanza ingen individuell rådgivning, men 
kunderna kan själva filtrera på hållbara fonder med hjälp av hållbarhetsprofilen som är 
framtagen av den oberoende och icke-vinstdrivande föreningen SWESIF. Med 
hållbarhetsprofilen får kunderna information om vilka fonder som tillämpar olika 
hållbarhetskriterier i sin förvaltning. 

E. Emfeldt förklarar att Avanza kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via deras investerarsite 
där de har en sammanfattning av informationen från den integrerade årsredovisningen. På 
deras hemsida finns även deras hållbarhetspolicy att ta del av. Avanza kommunicerar även 
via media och sociala medier säger E. Emfeldt. 

E. Emfeldt säger att en av anledningarna till att Avanza inte lägger mer energi på miljöfrågor 
är att det finns andra saker som i högre grad efterfrågas av intressenterna. En annan anledning 
är att det finns andra områden där Avanza kan göra mer, inte minst med tanke på de redan 
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låga utsläppen. Avanza vill istället tillhandahålla bra verktyg till sina kunder så att de kan 
fatta bra investeringsbeslut. 

4.7 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar är moderbolag till samtliga Länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar AB:s 
verksamhetsområden är bank, försäkring och fastighetsförmedling, där bank och försäkringar 
utgör de största områdena (Länsförsäkringar, 2017A). 

Länsförsäkringar identifierar hållbarhetsfrågor och prioriterar dessa i samverkan med 
prioriterade intressenter. Deras huvudintressenter är kunder, ägare, medarbetare, leverantörer, 
samarbetspartners, intresseorganisationer, investerare och myndigheter (Länsförsäkringar, 
2017B). Länsförsäkringars koldioxidutsläpp för räkenskapsåret 2016 var 871 ton vilket är en 
minskning från nivån för 2015 som låg på 881 ton. Koldioxidutsläppen är beräknade utifrån 
deras direkta miljöpåverkan, från uppvärmning, elförbrukning, resor och pappersanvändning 
(Länsförsäkringar, 2017B). Vad gäller deras indirekta miljöpåverkan så reduceras denna 
genom att erbjuda ett brett utbud av hållbara placeringsmöjligheter. Därtill så investerar 
Länsförsäkringar sitt egna kapital i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog 
(Länsförsäkringar, 2017B). 

4.7.1 Länsförsäkringar Älvsborg 
Länsförsäkringar Älvsborg äger tillsammans med de övriga Länsförsäkringsbolagen 
Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Älvsborg är ett försäkringsbolag som bedriver 
bankverksamhet och fastighetsmäkleri (Länsförsäkringar Älvsborg, 2017). 

4.7.2 Kim Erefalk (personlig kommunikation, 7 april 2017) 
Kim Erefalk är hållbarhetsansvarig för Länsförsäkringar Älvsborg. Erefalks arbetsuppgifter 
handlar bland annat om att se till så Länsförsäkringar Älvsborg arbetar på ett hållbart sätt 
och att rätt hållbarhetsarbeten prioriteras. 

4.7.3 CSR och Hållbar utveckling 
På frågan om hur Länsförsäkringar Älvsborg arbetar med miljöfrågor förklarade Kim Erefalk 
(personlig kommunikation, 7 april 2017) att de arbetar i enlighet med ISO 14001, vilket 
innebär att hänsyn tas till miljön inom alla verksamhetsområden. Inom miljöområdet är 
klimatförändringarna det som har högst prioritet. Varje år sätter Länsförsäkringar Älvsborg 
mål för hur de ska minska sin miljöpåverkan. K. Erefalk berättar att de har olika indikatorer 
och mätvärden för uppföljning av deras miljöpåverkan. 

På frågan om hur kunder kan förvalta sina pengar via Länsförsäkringar Älvsborg så svarar K. 
Erefalk att de tillhandahåller fonder som är framtagna av Länsförsäkringar AB. Vidare 
förklarar K. Erefalk att dem som försäkringsbolag har ett stort eget kapital. Detta kapital 
placeras med hänsyn till miljön. 
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4.7.4 Klimatrelaterade risker 
På frågan om Länsförsäkringar Älvsborg påverkas av klimatrelaterade risker så svarade Kim 
Erefalk (personlig kommunikation, 7 april 2017) att de direkta klimatriskerna utgör en 
omfattande risk för Länsförsäkringar Älvsborg. Till följd av klimatförändringarna så kommer 
stormar och översvämningar bli mer vanligt förekommande vilket resulterar i ökade 
kostnader. Deras huvudverksamhet utgörs av försäkringar vilket handlar just om att prissätta 
risker. K. Erefalk konstaterar att det föreligger en svårighet i att prissätta dessa risker 
eftersom dagens verktyg och modeller inte är anpassade för en så lång tidshorisont. 

Vad gäller omställningsrisken så berättade K. Erefalk att denna tas hänsyn till när 
Länsförsäkringar Älvsborg placerar sitt egna kapital. Att placera kapitalet hållbart är ett sätt 
att hantera risk eftersom osäkerheterna i bland andra fossila verksamheter idag är många och 
troligtvis kommer bli fler. Vidare så har moderbolaget Länsförsäkringar AB arbetat länge 
med ansvarsfulla investeringar och också tagit fram de hållbara placeringsalternativ som 
Länsförsäkringar Älvsborg har idag. 

4.7.5 Transparens 
På frågan om vad Kim Erefalk (personlig kommunikation, 7 april 2017) anser vara syftet med 
att redovisa sitt hållbarhetsarbete svarar han att det är för att synliggöra deras miljöarbete och 
ansvarstagande för kunderna och dem själva. Numera är Länsförsäkringar Älvsborg tvingade 
enligt lag att redovisa sitt hållbarhetsarbete men eftersom huvudsyftet är kommunikationen 
till intressenterna så tror han inte lagen i sig kommer ha en stor inverkan på deras miljöarbete. 
Genom att redovisa miljöarbetet kommunicerar Länsförsäkringar Älvsborg till sina 
intressenter att de tar ansvar för verksamheten och samhället i helhet. K. Erefalks uppfattning 
är att krav från intressenter driver på utveckling av deras miljöarbete i större utsträckning än 
reglering. 

4.7.6 Christina Hillesöy (Personlig kommunikation, 12 april 2017) 
Christina Hillesöy är ansvarig för hållbara investeringar för Länsförsäkringar AB. 
 
I en mailkonversation med Christina Hillesöy (Mailkonversation, 12 april 2017), 
hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar AB, bifogade hon material om vilka aspekter som tas 
hänsyn till vid kreditgivning och placering av kapital. Det bifogade materialet visar att 
Länsförsäkringar är väl medvetna om deras indirekta miljöpåverkan. Sedan 2015 så har 
Länsförsäkringar beräknat koldioxidutsläppen till följd av placering av kapital i olika fonder. 
Länsförsäkringar ser beräkningarna av fondernas koldioxidutsläpp som en del i deras 
långsiktiga arbete för att motverka klimatförändringarna. Utöver att minska själva 
klimatpåverkan så ger beräkningarna av koldioxidutsläppen underlag för bedömning av risker 
kopplade till klimatförändringar (Länsförsäkringar, u.å.) 
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4.8 Jak Medlemsbank 
Jak Medlemsbank är en relativt liten bank med cirka 37 500 medlemmar i Sverige. Jak 
Medlemsbank ägs och styrs av sina medlemmar. De bedriver räntefri bankverksamhet med 
tjänster som in- och utlåning, internetbank och betal- och kreditkort. Jak Medlemsbank är 
främst inriktat mot hushåll (JAK Medlemsbank, 2016). 

Jak Medlemsbank redovisar sin direkta miljöpåverkan i årsredovisningen. Antal ton 
koldioxidutsläpp uppgår till 29 230 ton och utgörs av transporter, el, material och mat (JAK 
Medlemsbank, 2016).  

4.8.1 Personlig kommunikation Ann-Marie Franklin (12 april 2017) 
Ann-Marie Franklin är medlemschef på Jak Medlemsbank och har överskådlig kunskap av 
Jak Medlemsbank hållbarhetsarbete. 

4.8.2 CSR och Hållbar utveckling 
Ann-Marie Franklin (personlig kommunikation, 12 april 2017) förklarar att Jak 
Medlemsbank grundades i samband med idén om hållbar utveckling. Enligt A. Franklin vill 
dem komma ifrån negativa effekter som miljöförstöring som är en konsekvens av kortsiktig 
ränteavkastning. A. Franklin säger att Jak Medlemsbank inte vill locka med erbjudanden som 
andra banker gör, det vill säga avkastning. Jak Medlemsbank erbjuder därför inga placeringar 
i fonder utan möjliggör gröna investeringar för framtiden genom olika typer av miljölån. 

Enligt A. Franklin är syftet med Jak Medlemsbanks miljöarbete att kunderna ska vara stolta 
över sin bank och att öka medvetenheten om miljöproblemen. A. Franklin förklarar vidare att 
deras hållbarhetsredovisning är begränsad på grund av begränsade resurser. A. Franklin 
förklarar att det inte är själva redovisningen som är viktig utan att Jak Medlemsbank är 
miljömedvetna redan i grunden med sina banktjänster. 

4.8.3 Klimatrelaterade risker 
Jak Medlemsbank tar inte hänsyn till klimatrelaterade risker då de inte erbjuder placeringar i 
fonder som medför indirekt klimatpåverkan. Ann-Marie Franklin (personlig kommunikation, 
12 april 2017) förklarar vidare att genom att Jak Medlemsbank tar ställning till det som 
gynnar klimatet och tar ställning mot det som missgynnar klimatet är de med och bidrar till 
minskad klimatpåverkan. Jak Medlemsbank lånar inte ut pengar till företag som är aktiva 
inom fossila bränslen och berörs därför inte i samma utsträckning av klimatrelaterade risker 
som andra banker. 

4.8.4 Transparens 
Ann-Marie Franklin (personlig kommunikation, 12 april 2017) förklarar att Jak 
Medlemsbank för dialoger med sina medlemmar främst via medlemsträffar. Kommunikation 
sker även via årsredovisningen, hemsidan, annonser och sociala medier. Enligt A. Franklin är 
Jak Medlemsbank transparent i sin verksamhet genom att ha gediget miljötänket redan i 



  32 

grunden. Kunderna har både en roll som ägare och kund och kommer därför själva med idéer 
och driver på miljöarbetet. 
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5. Analys 
I kapitel 5 analyseras den empiriska datan utifrån den teoretiska referensramen. 
Dispositionen i kapitel 5 följer den som används i kapitel 2 och kapitel 4 för att följa den 
röda tråden som är tänkt att bidra till en djupare förståelse för området. Intervjuerna med 
respondenterna analyseras kombinerat för att ge olika synvinklar på problemområdet, samt 
för att stärka de teoretiska resonemangen. 

5.1 CSR och Hållbar utveckling 
Agneta Brandimarti (personlig kommunikation, 20 mars 17) berättar att bankernas 
miljöarbete till en början användes i marknadsföringssammanhang. A. Brandimarti berättar 
vidare att de svenska bankerna har gjort en uppryckning de senaste 5 åren där hållbarhet 
blivit en integrerad del i bankernas verksamhet. Idag är samtliga respondenter överens om att 
det tillkommer ett stort samhällsansvar när man bedriver bankverksamhet. 
 
I enlighet med Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling så berättar Mikael 
Olson (personlig kommunikation, 4 april 2017) om problematiken med att det finns en 
begränsad mängd resurser som måste hushållas med. Alexander Hedvall (personlig 
kommunikation, 3 maj 2017) menar också på att omställningen från fossilberoende till 
förnybar är helt avgörande för att vi ska kunna lämna över världen i någorlunda skick till 
nästkommande generation. 
 
Samtliga banker har ambitioner att minska sin klimatpåverkan. Lisa Kurin (personlig 
kommunikation, 23 mars 2017) förklarar att SEB sätter upp tydliga mål vad gäller deras 
direkta klimatpåverkan. Detsamma gäller för Länsförsäkringar Älvsborg och Avanza berättar 
Kim Erefalk (personlig kommunikation, 7 april 2017) och Elin Emfeldt (personlig 
kommunikation, 4 april 2017). A. Hedvall berättar att Handelsbanken mäter deras 
klimatpåverkan på kontorsnivå i syfte att motivera till ständig förbättring. JAK medlemsbank 
har enligt Ann-Marie Franklin (personlig kommunikation 12 april 2017) inte några mål vad 
gäller den direkta klimatpåverkan. Hon poängterar däremot att hela idén med deras bank är 
sprungen ur ett hållbarhetstänk vilket innebär att dem kontinuerligt arbetar för att minska 
deras klimatpåverkan. 
 
Trots att samtliga respondenterna är överens om vikten av att ta ansvar för sin verksamhet så 
skiljer sig deras åtaganden i omfattning. Skillnaden i omfattningen kan bero på att begreppet 
hållbarhet och CSR inte har någon entydig definition vilket i sin tur gör det svårt för bankerna 
att avgöra om det dem gör är tillräckligt (Ottosson & Parment, 2016; Dahlsrud, 2006). 
 
Utifrån intervjuerna med Avanza och JAK Medlemsbank så är det tydligt att deras respektive 
åtaganden för miljön skiljer sig i omfattning, däremot är bådas uppfattning att dem gör 
tillräckligt (personlig kommunikation, 4 april 2017; personlig kommunikation, 12 april 
2017). Avanzas klimatpåverkan anser E. Emfeldt vara väldigt begränsad på grund av att de 
inte har några fysiska kontor. För Avanza är det viktigt att tillfredsställa deras intressenters 



  34 

behov och enligt E. Emfeldt har inte Avanzas intressenter efterfrågat ett ökat klimatansvar. 
Enligt A. Franklin arbetar Jak Medlemsbank istället med klimatfrågor i syfte att tillfredsställa 
intressenterna samt för att öka medvetenheten kring miljöproblemen. 
 
Enligt Dahlsruds (2006) definition av CSR så syftar intressentdimenssionen till att hänsyn ska 
tas till samtliga som påverkas av företagets agerande. Enligt Svenska Bankföreningen (2014) 
så är de svenska bankerna motorn i det finansiella systemet och påverkar därför många 
intressentgrupper i samhället. F. Arounsavath förklarar att antalet mail från konsumenter till 
banker har ökat där de ställer allt högre krav på bankerna att ta ett större miljöansvar. Enligt 
A. Brandimarti finns det även önskemål från regeringskansliet att bankerna tar ökat ansvar 
för klimatet. 

5.2 Hållbarhetsredovisning 
Hans Bäckström (personlig kommunikation 7 april 2017) förklarar att bankernas direkta 
miljöpåverkan är marginell jämfört med den indirekta miljöpåverkan. Han beskriver att den 
direkta miljöpåverkan är enklare att redovisa, bland annat på grund av att effekterna av den 
indirekta påverkan är svår att uppskatta. 
 
Ökad transparens är efterfrågad av intressenter, inte minst vad gäller företags 
hållbarhetsarbete. Undersökningen genomförd av Eurosif och ACCA (2013) visade att 89 % 
av respondenterna ansåg att hållbarhetsredovisning är viktigt att inkludera i den finansiella 
rapporten. Frida Arounsavath (personlig kommunikation, 12 april 2017) påstående att banker 
får allt mer förfrågningar vad gäller deras hållbarhetsarbete visar att intresset fortfarande 
ökar. Alexander Hedvall (personlig kommunikation 3 mars 2017) stärker F. Arounsavaths 
påstående då han upplever att trycket från intressenter ökar. Den ökade mängden frågor från 
intressenter angående bankernas hållbarhetsarbete visar också på att transparensen är 
bristande och att hållbarhetsbegreppen inte är tydliga nog. F. Arounsavath tror att ökad 
transparens från bankerna kan leda till att deras åtgärder för att minska klimatpåverkan blir 
mer påtagliga och att bankernas indirekta miljöpåverkan blir mer uppmärksammat. 
 
Enligt H. Bäckström så är det viktigt att bankerna är transparenta med sin miljöpåverkan för 
att intressenter ska kunna ta välgrundade beslut. Samtidigt förklarar han att det föreligger en 
svårighet för intressenter att förstå bankernas argument för att arbeta med hållbarhet och 
klimat. Gemensamma definitioner av hållbarhetsbegreppet ökar trovärdigheten för 
hållbarhetsredovisningen och ger intressenter möjlighet till jämförelser mellan olika banker 
(Global reporting initiative, 2015). H. Bäckström förklarar att ett arbete pågår för att 
intressenter lättare ska kunna jämföra bankernas hållbarhetsredovisning, det sker både genom 
branschinitiativ och internationella initiativ. 
 
F. Arounsavath tror att de långsiktiga effekterna av ökad transparens, är att klimatåtgärder 
blir mer påtagliga och att bankernas indirekta miljöpåverkan kommer få ett större fokus i 
media och i folks medvetande. Om bankerna samtidigt blir mer öppna med sin roll i dessa 
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problem så blir det förhoppningsvis en hävstångseffekt i omställningen till portföljer med fler 
gröna och klimatsmarta investeringar berättar F. Arounsavath. 

Lagförändringarna som trädde i kraft i december 2016 har som syfte att stödja och utveckla 
företags hållbarhetsarbete (Prop. 2015/16:193). Enligt majoriteten av respondenterna så 
kommer inte lagstiftningen påverka deras hållbarhetsredovisning då de redan uppfyller 
kraven. Agneta Brandimarti (personlig kommunikation, 20 mars 2017) och A. Hedvall tror 
däremot att lagförändringarna kan göra hållbarhetsredovisning mer uppmärksammat, vilket 
kan komma att påverka efterfrågan om ökat hållbarhetsarbete och transparens från 
intressenter. 

5.3 Greenwashing 
Greenwashing enligt Seele och Gatti (2015) är att företag genom sin hållbarhetsredovisning 
medvetet vilseleder externa intressenter. Agneta Brandimarti (personlig kommunikation, 20 
mars 2017), bankjurist på Svenska Bankföreningen, beskriver att bankernas miljöarbete till 
en början främst var något som användes i marknadsföringssammanhang. Hans Bäckström 
(personlig kommunikation, 7 april 2017), senior analytiker på Finansinspektionen, berättar att 
det finns PR-effekter av att redovisa att man arbetar inom olika hållbarhetsområden och att 
det därför finns indikatorer på greenwashing hos en del banker.  
 
Seele och Gatti (2015) beskriver att begreppet greenwashing är relativt och att innebörden av 
begreppet, i bankernas fall, beror på vad intressenternas preferenser är. Företag måste ta 
hänsyn till intressenternas preferenser för att förebygga anklagelser om Greenwashing. (Seele 
och Gatti, 2015). Ann-Marie Franklin (personlig kommunikation, 12 april 2017), Mikael 
Olson (personlig kommunikation, 4 april 2017) och Kim Erefalk (personlig kommunikation, 
7 april 2017) upplever att dem tydligt märker av att intressenterna uppskattar deras 
klimatarbete. Eftersom intressenter uppskattar arbetet så faller redovisning som inte stämmer 
överens med det som faktiskt görs under begreppet greenwashing enligt Seele och Gattis 
(2015) definition. 

5.4 Ryktesrisk 
Det finns en risk att bankerna blir påkomna med att redovisa klimatarbetet i 
marknadsföringssyfte. Denna risk innefattas av begreppet ryktesrisk. Ett företags rykte utgör 
tillsammans med finansiella tillgångar ett konkurrensmedel som differentierar dem från 
konkurrenterna (Minor & Morgan, 2011). Mikael Olson (personlig kommunikation, 4 april 
2017) förklarar att uppbyggnaden av dagens samhälle och tillgängliga informationskanaler 
tillåter rykten att snabbt spridas vilket gör dem till en väldigt skör tillgång (Minor, D. & 
Morgan, J, 2011). 
 
Enligt Minor och Morgan (2011) och Shiu och Yang (2015) så är deras syn på ryktet likartad 
med det strategiska perspektivets syn på legitimitet enligt Suchman (1995). I båda fallen ses 
ryktet och legitimiteten som en resurs som genom konkurrens kan erhållas från samhället 
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(Minor, D. & Morgan, J, 2011; Suchman, 1995). Shiu och Yang (2015) beskriver att ryktet 
utgör ett moraliskt kapital som erhålls från intressenter vid bland annat åtaganden inom CSR. 
Det moraliska kapitalet utgör en resurs då den har en bufferteffekt vid negativa händelser som 
kan skada bankernas rykte (Shiu & Yang, 2015). L. Kurin (personlig kommunikation, 23 
mars 2017) berättar att benchmarking kan förekomma för att säkerställa att bankens egna 
hållbarhetsmål är i nivå med konkurrenternas. 
 
L. Kurin förklara att bankerna tidigare haft ett bristande rykte, bland annat till följd av 
finanskrisen. Att arbeta med klimatfrågor, som en del i hållbarhetsarbetet, innebär att 
bankerna stärker sitt rykte. Samtliga respondenter medger att hållbarhetsarbetet och 
tillhörande redovisning är en väldigt viktigt komponent för att stärka deras varumärke. Det är 
viktigt att redovisningen stämmer överens med det klimatarbete som faktiskt genomförs för 
att reducera ryktesrisken. Minor och Morgan (2011) och Shiu och Yang (2015) menar att 
ryktet och företagets moraliska kapital är väldigt skört. För att minska ryktetsrisken krävs inte 
bara försiktighet utan också ett kontinuerligt arbete med ryktesstärkande åtgärder. Agneta 
Brandimarti (personlig kommunikation 20 mars 2017) berättar att en anledning till varför 
bankerna tidigare varit försiktiga med att redovisa deras hållbarhetsarbete är att dem vill leva 
upp till det som redovisas. Att redovisa klimatarbete som inte lever upp till det faktiskt 
genomförda arbetet kan enligt Minor och Morgan (2011) få stora konsekvenser för företagets 
rykte, större än om företaget inte redovisar något alls. Enligt Frida Arounsavath (personlig 
kommunikation, 12 april 2017) så skulle kombinationen av att vara transparent och ha ett 
dåligt hållbarhetsarbete öka ryktesrisken. Tvärtom skriver Minor och Morgan (2011) att om 
man gör gott i kombination med att inte göra något dåligt kan det resultera i synergieffekter. 
Likt Minor och Morgan (2011) så säger F. Arounsavath att kombinationen av att vara 
transparent och arbeta med miljöfrågor skulle ge väldigt positiva effekter. 

5.5 Klimatrelaterade risker 
Hans Bäckström (personlig kommunikation, 7 april 2017) förklarar att finansinspektionen har 
identifierat direkta klimatrisker och omställningsrisker. Enligt H. Bäckström är det viktigt att 
bankerna observerar klimatrisker samtidigt som att de har en idé om hur man strategiskt ska 
hantera riskerna. Bloomberg (2016) skriver i sin rapport Recommendations of the task force 
on climate-related financial disclosures att risker kopplat till klimatförändringarna är en av 
de mest missförstådda riskerna. H. Bäckström menar trots detta att de svenska bankerna ändå 
tar hänsyn till klimatrelaterade risker.  
 
Agneta Brandimarti (personlig kommunikation 20 mars 2017) tror att det ökade 
hållbarhetsarbetet från bankerna bland annat berodde på synen på klimatarbetet som en 
riskfråga. Länsförsäkringar har sedan 2015 börjat beräkna koldioxidutsläppen till följd av 
placering av kapital i fonder. Enligt det bifogade materialet från Christina Hillesöy (Personlig 
kommunikation, 12 april 2017) så utgör beräkningarna ett underlag för uppskattning av 
riskernas omfattning (Länsförsäkringar, u.å.). A. Brandimarti bekräftar att de svenska 
bankerna är medvetna om de klimatrelaterade riskerna. Både H. Bäckström och A. 
Brandimarti förklarar däremot att de klimatrelaterade riskerna är komplexa och att det 
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föreligger svårigheter att prissätta de klimatrelaterade riskerna då både omfattning och 
tidshorisont är svår att uppskatta. Bloomberg (2016) skriver att investerare missbedömer 
tidshorisonten för den omställning som krävs för att minska växthusgasutsläpp. Detta leder 
enligt Bloomberg (2016) till att resurser och verksamheter värderas felaktigt. Mikael Olson 
(personlig kommunikation, 4 april 2017) från SEB och Kim Erefalk från Länsförsäkringar 
Älvsborg (personlig kommunikation, 7 april 2017) från Länsförsäkringar anser båda att det är 
svårt att prissätta klimatrelaterade risker på grund av att tidshorisonten skiljer sig från vad 
bankerna annars är vana att hantera. K. Erefalk och A. Hedvall säger att dagens verktyg, 
metoder och modeller inte är anpassade för en så lång tidshorisont. 

Frida Arounsavath (personlig kommunikation, 12 april 2017), researcher på Swedwatch och 
H. Bäckström tror att en ökad transparens från bankerna kan leda till reducerade risker. H. 
Bäckström förklarar vidare att de långsiktiga effekterna av ökad transparens inom banker 
kommer att medföra bättre värdering och prissättning av de klimatrelaterade riskerna. Även 
Bloomberg (2016) identifierar ökad transparens som en av lösningarna för att möjliggöra en 
smidig omställning till en mer klimatvänlig ekonomi. 

F. Arounsavath tror att ett bra hållbarhetsarbete, finansiell omställning till grön verksamhet 
och framgångsrika dialoger med klimatbelastande företag kan minska klimatrelaterade risker. 
Lisa Kurin (personlig kommunikation, 23 mars 2017) förklarar att SEB är medvetna om 
riskerna och att dessa är kopplade till deras indirekta miljöpåverkan. Enligt L. Kurin 
reducerar SEB riskerna genom att avstå relationer med kunder som har stor verksamhet inom 
kolbrytning och genom att inte finansiera nya kolkraftverk. Länsförsäkringar har valt att 
avyttra bolag där mer än 50 procent av omsättningen kommer från förbränningskol 
(Länsförsäkringar, 2016B). Handelsbanken har inga mål i absoluta tal vad gäller 
kreditgivning till verksamheter inom fossil energi (Handelsbanken, 2016B). A. Hedvall säger 
däremot att tillkommande risker tas hänsyn till i kreditgivningen. L. Kurin förklarar att det är 
viktigt för SEB att informera sina intressenter om risker och möjligheter som tillkommer 
klimatförändringarna. Enligt L. Kurin kommunicerar SEB vad dem gör för att förebygga 
riskerna och i vilket syfte dem gör det. 

5.6 Intressentteorin 
Freeman och McVea (2015) förklarar att Intressentteorin bygger på att företag och dess 
ledning måste formulera och genomföra processer som tillfredsställer samtliga intressenter 
som berör företaget. De förklarar vidare att den mest lyckade strategin är att inkludera flera 
intressenter samtidigt, men att det är svårt eftersom fördelar för en del intressenter upplevs 
som nackdelar för andra. I bankernas respektive årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 
identifieras de viktigaste intressenterna (SEB, 2017; Avanza, 2017; Länsförsäkringar, 2016B, 
JAK Medlemsbank, 2016, Handelsbanken, 2017). Gemensamt för samtliga banker är att 
kunder tillsammans med ägare utgör två av de mest prioriterade intressenterna. Definitionen 
av intressenter är enligt Freeman (1984) “Any group or individual who is effected by or can 
affect the achivement of an organization objektives”. Både ägare och kunder påverkas av 
bankernas åtaganden, men har också möjlighet att påverka via dialoger. 
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Vid beslut om omfattningen av åtagandet gällande bankernas klimatarbete så medger 
samtliga banker att hållbarhetsredovisningen återspeglar vad deras intressenter anser vara 
viktigt. Bankernas intressenters olika preferenser är enligt respondenterna den viktigaste 
faktorn till varför deras klimatarbete och tillhörande redovisning är utformade som dem är. 
Enligt det normativa perspektivet så är det intressenternas egna intressen som är av 
väsentlighet och inte vad andra intressentgrupper tycker (Donald & Preston, 1995). Både 
konsumenter och ägare har ett genuint intresse i att banken arbetar med klimatfrågor enligt 
respondenterna (SEB, 2017; Avanza, 2017; Länsförsäkringar, 2016B, JAK Medlemsbank, 
2016, Handelsbanken, 2017). För båda intressentgrupperna så grundar det sig i det upplevda 
värdet av att dela värderingar med banken. Riskhantering utgör också ett gemensamt intresse 
för identifierade intressentgrupper då deras kapital utgör en resurs för banken. 
 
Genom att redovisa miljöarbetet så kommunicerar bankerna till intressenterna att dem tar 
ansvar för deras verksamhet och samhället i helhet berätta A, Hedvall, L. Kurin, M, Olson, K. 
Erefalk, och A. Franklin. Kim Erefalks (personlig kommunikation 7 april 2017) uppfattning 
är att krav från intressenter driver på utveckling av deras miljöarbete i större utsträckning än 
reglering. 

5.7 Legitimitetsteorin 
Suchman (1995) beskriver att legitimitet uppstår när ett företags agerande och värderingar 
stämmer överens med samhällets värderingar. Legitimitet bidrar enligt Zhao, et al. (2010) till 
långsiktighet hos företag eftersom att intressenter förser dem med resurser. 
 
Agneta Brandimarti (personlig kommunikation 20 mars 2017) förklarar att bankerna tidigare 
har varit försiktiga med att berätta vad man gör för att de verkligen vill kunna leva upp till 
vad de har lovat. Att bankerna har varit försiktiga med sin hållbarhetsredovisning kan kopplas 
till Suchmans (1995) institutionella perspektiv där legitimitet är en grundläggande värdering 
till följd av samhället istället för ett strategiskt beslut. Swidler (1986) beskriver att samhällets 
komplexitet kräver en kombination av de båda perspektiven för att etablera och vidhålla 
legitimitet, det vill säga både det institutionella- och strategiska perspektivet av legitimitet 
(Suchman, 1995). Enligt Hans Bäckström (personlig kommunikation, 7 april 2017) använder 
banker hållbarhetsargument som marknadsföring och att det finns varumärkesstärkande 
effekter av att strategiskt marknadsföra sig som miljövänliga. H. Bäckströms syn på 
hållbarhetsargumenten stämmer överens med Suchmans (1995) strategiska perspektiv där 
legitimitet anses vara en resurs som vidhålls vid konkurrens. Alexander Hedvall (personlig 
kommunikation, 3 mars 2017), Mikael Olson (personlig kommunikation, 4 april 2017) och 
Lisa Kurin (personlig kommunikation, 23 mars 2017) berättar att hållbarhetsredovisningen är 
väldigt viktig ur ett varumärkesstärkande perspektiv. Hållbarhetsredovisning skapar 
förtroende hos intressenterna om de delar samma värderingar. 
 
Dahlsrud (2006) beskriver att företag alltid har haft en inverkan på samhället och intressenter 
har ställt krav på företagen därefter. För att bevara och erhålla legitimitet från sina 
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intressenter redovisar och kommunicerar samtliga banker sitt hållbarhetsarbete via hemsidor, 
årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter. (SEB, 2017; Avanza, 2017; Länsförsäkringar, 
2016B, JAK Medlemsbank, 2016). L. Kurin förklarar att hållbarhetsredovisning är ett 
verktyg för SEB att visa för sina intressenter att dem tar ansvar för sin verksamhet samt att 
SEB med sin hållbarhetsredovisning vill vara transparenta mot intressenterna. Vidare 
förklarar hon att kunderna efterfrågar transparens vad gäller miljöarbete. 
 
Hetze och Winistörfer (2015) beskriver att en mer omfattande redovisning av bankernas 
hållbarhetsarbete ökar möjligheten för intressenter att jämföra olika alternativ. Förutom att 
deras miljöarbete måste förbättras, poängterar Frida Arounsavath (personlig kommunikation, 
12 april 2017) att transparensen är viktig för att kunder ska kunna fatta klimatsmarta beslut. 
Licht et al (2012) skriver att ökad transparens innebär möjlighet till ökat legitimitet förutsatt 
att arbetet stämmer överens med intressenternas värderingar. 

5.8 Institutionell teori 
Den institutionella teorin har som syfte att förklara framgång hos aktörer på marknaden 
(Fegert & Jonung, 2010). För långsiktig utveckling så bör tre villkor uppfyllas: öppenhet, 
stabila spelregler och ett stabilt finansiellt system. De klimatrelaterade riskerna kan komma 
att påverka det finansiella systemet och dess stabilitet. Hans Bäckström (personlig 
kommunikation, 7 april 2017) beskriver att risken grundar sig i att banker inte är vana att 
hantera risker vars tidshorisont sträcker sig 20-30 år. Enligt Alexander Hedvall (personlig 
kommunikation, 3 maj 2017) så är hanteringen av de klimatrelaterade riskerna en finansiell 
överlevnadsfråga. 
 
Ett av villkoren för långsiktig lönsamhet är öppenhet gentemot samhället vilket bankerna 
uppfyller genom bland annat sin redovisning. Enligt Mikael Olson (personlig kommunikation 
4 april 2017) är transparens nödvändig för att skapa ett förtroende hos intressenterna. 
Förtroende är viktigt då intressenterna förser banken med nödvändiga resurser för att 
säkerställa en långsiktighet i verksamheten och möjliggöra fortsatt tillväxt (Zhao, et al., 
2016). 
 
Vad gäller Fegert och Jonungs (2010) andra villkor om stabila spelregler menar Kim Erefalk 
(personlig kommunikation, 7 april 2017) att en av anledningarna till att dem inte placerar sitt 
egna kapital i fossila verksamheter är osäkerheten i potentiella framtida lagar och regler som 
ska styra samhället mer hållbart. Med andra ord så är det ostabila spelregler som bidrar till 
osäkerheten i fossila verksamheter. Att placera kapitalet hållbart berättar K. Erefalk är ett sätt 
att reducera risk. 
 
Agneta Brandimarti (personlig kommunikation, 20 mars 2017) påstår att den långa 
tidshorisonten försvårar riskhanteringen av de klimatrelaterade riskerna. Det är svårt att 
uppskatta vilka förändringar i marknaden som tillkommer innan de klimatrelaterade riskerna 
är ett faktum. H. Bäckström beskriver vidare att om bankerna ska kunna ta hänsyn till dessa 
risker så är tydlighet från politiker vad gäller kommande lagar och regler viktiga. H. 
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Bäckström säger att stabila spelregler är en förutsättning för att omställningen från fossila 
placeringar till klimatvänliga placeringar ska kunna ske med minsta möjlig risk. 
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6. Slutsats och diskussion 
Syftet med studien var att beskriva varför banker arbetar med klimatrelaterade frågor, hur de 
förhåller sig till klimatrelaterade risker samt hur ökad transparens mot intressenter påverkar 
omfattningen av bankers klimatarbete. Slutsatsen har som avsikt att uppfylla studiens syfte. 
De tre forskningsfrågorna besvaras i slutsatsen utifrån den analyserade datan från empiri 
och teori. Kapitel 6 avslutas med en diskussion kring våra slutsatser samt förslag på vidare 
studier inom ämnet. 

6.1 Slutsats 
I vilket syfte arbetar banker för att minska sin klimatpåverkan? 
Anledningarna till varför respektive bank arbetar med klimatfrågor skiljer sig något samtidigt 
som flera gemensamma nämnare identifieras. Att allmänheten har ett ökat intresse för 
klimatfrågor gör att bankerna upplever mervärde av att arbeta med hållbarhetsfrågor. 
Klimatarbetet utgör därför en resurs vilket driver på bankerna att minska sin klimatpåverkan. 
Det strategiska perspektivet i legitimitetsteorin är övervägande det institutionella perspektivet 
i bankernas syn på klimatarbetet. Redovisningen görs i ett strategiskt syfte för att erhålla 
legitimitet från sina intressenter. 
 
För storbankerna SEB, Handelsbanken och Länsförsäkringar är även hantering av 
klimatrelaterade risker en drivande faktor till varför bankerna arbetar med klimatfrågor. 
Finanssektorn står inför en omfattande omställning när samhället ska ställa om från ett 
fossilberoende samhälle till ett förnybart. Genom att successivt flytta kapital till 
klimatvänliga verksamheter och avvärja investeringar i fossila verksamheter så minskar 
exponeringen mot de klimatrelaterade riskerna. En kontinuerlig minskning av klimatpåverkan 
resulterar också i vidhållen legitimitet från intressenter och minskar därför också risken för 
att rykten som kan skada bankerna sprids. Vår uppfattning är också att bankerna avstår från 
att placera kapital i fossil energi för att det råder stabilare spelregler inom andra branscher. 
Enligt den institutionella teorin så är stabila spelregler en förutsättning för långsiktig 
lönsamhet.  
 
Sammanfattningsvis så kan det konstateras att minskningen av bankernas klimatpåverkan 
sker i syfte att stärka varumärket, reducera risker samt för att möjliggöra långsiktig 
lönsamhet. 
 
Hur arbetar banker för att minska klimatrelaterade risker? 
Identifieringen av klimatrelaterade risker är ett relativt nytt fenomen för bankerna vilket 
innebär att mätmetoder för att fastställa omfattningen av riskerna samt hur dessa ska hanteras 
är bristfällande. Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen och Länsförsäkringar Älvsborg 
medger att det föreligger svårigheter att prissätta riskerna på grund av diffus tidshorisont och 
på grund av att konsekvenserna är svåra att bedöma. Bankernas hantering i dagsläget görs i 
kreditprövningen och i investeringsbedömningen. Både SEB, Länsförsäkringar och 
Handelsbanken ställer krav på företag vad gäller kolbrytning och oljeutvinning innan de ingår 
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nya affärsrelationer. Transparens är ytterligare ett verktyg för att hantera klimatriskerna. 
Genom transparens så kan kunder och investerare ta mer välgrundade beslut för att utifrån 
deras preferenser använda produkter eller placera sitt kapital hållbart. 
 
Sammanfattningsvis så kan det konstateras att det finns brister i bankernas hantering av 
dessa risker, framför allt till följd av svårigheten att prissätta dem. Den primära 
riskhanteringen görs i bedömningar i kreditgivningen och i investeringar samt genom att 
bankerna är transparenta. 
 
Hur kan ökad transparens påverka bankers klimatpåverkan? 
Samtliga respondenter stärker de teoretiska resonemangen som förs i intressentteorin och 
legitimitetsteorin när de påstår att det är intressenterna som är den mest avgörande faktorn till 
varför dem reducerar deras klimatpåverkan. Bankerna medger att intressenternas intressen 
driver på utvecklingen av klimatarbete i högre utsträckning än lagar och regler. Ökad 
transparens hade gett intressenterna mer information att grunda sina beslut på. Ökad 
transparens hade också gett intressenterna större möjlighet att ställa krav, vilket vi tror hade 
resulterat i ett utökat arbete från bankernas sida att minska sin klimatpåverkan. 
 
Enligt Licht et al. (2012) kan ökad transparens också innebära att legitimiteten stärks om 
kunders och ägares värderingar stämmer överens med bankernas agerande. Om bankerna 
ökar transparensen och det visar sig att värderingarna inte stämmer överens mellan bank och 
intressent kan det skada ryktet. Banken måste då öka sitt klimatarbete för att återigen erhålla 
legitimitet från intressenterna. Ökad transparens, oavsett hur det påverkar banken på kort sikt, 
tror vi leder till att bankernas klimatpåverkan på lång sikt minskar. Frida Arounsavath, 
Researcher på Swedwatch och Minor och Morgan (2011) beskriver att hög transparens i 
kombination med ett omfattande klimatarbete kan skapa synergieffekter. Eftersom 
respondenterna upplever ett mervärde av att arbeta med klimatfrågor så tror vi att det kan 
resultera i ökad konkurrens bland bankerna. Vad som anses vara ett omfattande klimatarbete 
tror vi är relativt till konkurrenterna vilket kan resultera i att bankerna kontinuerligt kommer 
arbeta för att ytterligare minska sin klimatpåverkan. 
 
Sammanfattningsvis tror vi att ökad transparens kan minska bankernas klimatpåverkan ur 
två perspektiv. Det ena perspektivet är att välinformerade kunder kan ställa hårdare krav. 
Det andra perspektivet är att ökad transparens kommer driva på konkurrensen mellan 
bankerna. 

6.2 Diskussion 
Finanssektorn står inför en omfattande utmaning i omställningen från ett fossilberoende 
samhälle till ett förnybart. Om bankerna är transparenta och spelar med öppna kort kommer 
ökade påtryckningar från intressenter innebära ytterligare incitament för bankerna att gå ”all 
in” för att bidra till ett hållbart samhälle. Samhället och de finansiella aktörerna är ömsesidigt 
beroende av varandra för tillväxt. En långsiktig samhällsutveckling är en förutsättning för 
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långsiktig lönsamhet för bankerna, samtidigt som finanssektor skapar möjligheter för 
samhället att utvecklas. 
 
Vår studie visar att det är intressenterna som har störst möjlighet att påverka bankerna i deras 
hållbarhetsarbete. Vi är däremot osäkra på om intressenterna själva är medvetna om den makt 
som de har. Eftersom vår studie visar att insatta personer inom klimatområdet har olika 
uppfattningar vad gäller klimatarbete så är det rimligt att tro att kunskapen är bristande hos 
intressenterna. En del respondenters uppfattning är att diskussion med kunder är effektivt 
medan andra menar att de kunder som har stor klimatpåverkan istället ska exkluderas. Det 
finns också en uppfattning att kunder inte ska påverkas utan istället, utifrån den befintliga 
informationen, själva ta hållbara beslut. 
 
Vidare så är vår uppfattning att det finns effektivare sätt att kommunicera till intressenter att 
klimatarbetet är viktigt. Idag är bankerna väldigt duktiga på att kommunicera vad man 
faktiskt gör samt att det är för att bidra till en hållbar utveckling. Miljömedvetenhet har 
generellt ökat och intressenter upplever ett mervärde av att banken delar samma värderingar 
som dem. Trots det så tror vi att intressenter hade varit mer intresserade av att klimatarbetet 
innebär riskhantering. Om riskhantering, i kommunikationen till intressenter, kan lyftas fram 
ytterligare som ett argument till varför bankerna arbetar med klimatfrågor så tror vi att 
påtryckningar från intressenter kan öka och därmed också bankernas klimatarbete. 
 
Vi tror det är viktigt att regeringen tar hänsyn till makten som intressenterna har och utefter 
det formulerar lagar och regler för att förbättra intressenternas möjlighet att påverka. 
Lagändringarna som trädde i kraft i december 2016 anser vi vara ett steg i rätt riktning och att 
dessa successivt bör bli hårdare. Vår uppfattning är att det långsiktigt ligger i bankernas 
intresse att intressenterna skyndar på omställningen för att riskerna ska reduceras. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Att vi har exkluderat externa intressenter som respondenter grundar sig i den bristande 
tidsramen för uppsatsskrivandet. Våra slutsatser grundar sig delvis på respondenternas 
uppfattning kring intressenternas ställningstagande inom klimatområdet. Att dra slutsatser 
utifrån detta kan ge en förvrängd bild av verkligheten eftersom att bankerna nödvändigtvis 
inte behöver vara uppriktiga med vad deras intressenter tycker om deras klimatarbete. På 
grund av intressenternas viktiga roll i vår studies slutsats så är vårt förslag till vidare 
forskning att genomföra en liknande studie fast där enkäter till intressenter inkluderas för att 
få deras uppfattning om bankernas klimatarbete. 
 
Ytterligare förslag på vidare studier hade varit att analysera intressenternas perspektiv utifrån 
beslutsteorin. För att verkligen lyfta fram möjligheterna med att kommunicera klimatarbete 
som riskhantering så behövs beslutsteorin för att förklara varför intressenterna hade påverkats 
av detta. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1- Intervjuguide banker 
CSR och Hållbar utveckling 

➢ Kan ni berätta om hur ni arbetar med miljöfrågor idag? 
 

➢ Vad anser ni vara det generella syftet med att redovisa ert miljöarbete? 
 

➢ Anser ni att hållbarhetsredovisning innebär en merkostnad eller ett mervärde för er? 
 

➢ Ur ett varumärkesstärkande perspektiv, hur viktigt anser ni ert hållbarhetsarbete vara? 
 

➢ Är det något inom miljöområdet som ni borde arbeta mer med? Om ja, vad och 
varför? 
 

Transparens 

➢ Vilka kanaler använder ni för att kommunicera miljöarbete till era intressenter? 
 

➢ Hur reagerar era intressenter på er hållbarhetsredovisning? 
 

➢ Märker ni av att intressenter ställer allt hårdare krav på ökat samhällsansvar från 
banker? Hur märker ni av det?  
 

➢ Hur påverkar de nya lagförändringarna gällande hållbarhetsredovisning ert 
miljöarbete? 
 

Klimatrelaterade risker 

➢  Finansinspektionen har i en rapport ”Klimatförändringar och finansiell stabilitet” 
undersökt riskerna med klimatförändringar. Dem identifierar två olika typer av risker: 
klimatrisker och omställningsrisker. Hur ser ni på dessa risker? 
 

➢ Hur arbetar ni för att reducera dessa risker? 
 

➢ Hur kan era kunder påverkas av dessa risker? 
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Bilaga 2- Intervjuguide Finansinspektionen 
CSR och Hållbar utveckling 
 

➢ På vilket sätt påverkar bankernas verksamhet miljön och klimatet? 
 

➢ Är er uppfattning att bankernas miljöarbete är tillräckligt? Inom vilka områden 
uppfylls kraven och inom vilka områden uppfylls dem ej? 

 
➢ Hur arbetar Finansinspektionen för att bankernas miljöarbete ska förbättras? 

 
➢ Vilket ansvar har ni som tillsynsmyndighet att se till så att bankerna arbetar för att 

minska sin miljöpåverkan? 
 
Transparens 
 

➢ Hur arbetar ni för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden? 
 

➢ Varför är det viktigt att bankerna är transparenta med sin miljöpåverkan? 
 

➢ Upplever ni på finansinspektionen att det finns svårighet för intressenter att jämföra 
hur bankerna beaktar miljön i sin verksamhet? Om ja, vilka blir konsekvenserna av 
detta? 

 
➢ Vad tror ni att de långsiktiga effekterna blir av ökade krav på transparensen inom 

banker? 
 
Klimatrelaterade risker 
 

➢ Vilka klimatrelaterade risker har ni identifierat kopplat till finanssektorn och hur kan 
dessa komma att påverka bankerna? 

 
➢ Anser ni att bankerna tar hänsyn till de klimatrelaterade riskerna? 

 
➢ Vad skulle konsekvenserna bli om bankerna ignorerar risker som är kopplade till 

klimatförändringar? 
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Bilaga 3- Intervjuguide Swedwatch 
CSR och Hållbar utveckling 
 

➢ På vilket sätt påverkar bankernas verksamhet miljön och klimatet? 
 

➢ Hur arbetar Swedwatch för att bankernas miljöarbete ska förbättras? 
 

➢ Är er uppfattning att bankernas miljöarbete är tillräckligt? Inom vilka områden 
uppfylls kraven och inom vilka områden uppfylls dem ej? 
 

➢ Vilka styrmedel anser ni vara de mest effektiva för att styra mot önskad omställning? 
 

➢ Tror ni att hållbarhet ur en miljösynpunkt kan bli ett konkurrensmedel för bankerna? 
 
Transparens 
 

➢ Är bankerna transparenta med sin miljöpåverkan anser ni? 
 

➢ Varför är det viktigt att bankerna är transparenta med sin miljöpåverkan? 
 

➢ Hur tror ni att lagförändringarna om hållbarhetsredovisning kan komma att påverka 
bankernas miljöarbete? 
 

➢ Vad tror ni att de långsiktiga effekterna blir av ökade krav på transparensen inom 
banker? 

 
Klimatrelaterade risker 
 

➢ Vilka klimatrelaterade risker har ni identifierat kopplat till finanssektorn och hur kan 
dessa komma att påverka bankerna? 
 

➢ Anser ni att bankerna tar hänsyn till de klimatrelaterade riskerna? 
 

➢  Hur kommer klimatrelaterade risker att påverkar bankernas intressenter? 
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Bilaga 4- Intervjuguide Svenska Bankföreningen 
 
Generellt om hållbarhetsarbete 
 

➢ Hur arbetar svenska bankföreningen för att bankernas hållbarhetsarbete ska 
förbättras? 

 
➢ Kan ni berätta om hur de svenska bankerna arbetar med miljöfrågor idag? 

 
➢ Hur kommunicerar bankerna deras hållbarhetsarbete till intressenterna? Används 

andra mediekanaler än hållbarhetsrapporter? 
 

➢ Vad anser ni vara det generella syftet med bankernas hållbarhetsredovisning? 
 

➢ Anser ni att hållbarhetsredovisning utgör en kostnad eller ett mervärde för banker?  
➢ På vilket sätt? 

 
➢ Hur kommer hållbarhetslagen att påverka bankernas hållbarhetsarbete? 

 
Transparens 
 

➢ Vad innebär branschinitativet som baserades på finansinspektionens rapport om att 
bankerna måste bli mer transparenta i sin kreditgivning? 
 

➢ Varför är inte bankerna mer transparenta när det gäller deras indirekta miljöpåverkan? 
 

➢ Tror ni att ökad transparens kommer påverka konkurrensen mellan bankerna? 
  
Klimatrelaterade risker 
 

➢ Finansinspektionen har i en rapport ”Klimatförändringar och finansiell stabilitet” 
undersökt riskerna med klimatförändringar. Dem identifierar två olika typer av risker: 
klimatrisker och omställningsrisker. Hur ser bankerna på dessa risker? 

 
➢ Vad anser ni vara den största klimatrelaterade risken inom finansbranschen? Hur 

arbetar Svenska bankföreningen för att reducera den? 
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