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Sammanfattning 

 

Titel: CSR-rapportering inom banksektorn - En jämförande innehållsanalys av 

hållbarhetsrapporteringen hos banker i Sverige och Danmark 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Magdalena Clarenmark och Ylva Wallström 

Handledare: Arne Fagerström 

Datum: 2016 – januari 

Syfte: Studiens syfte är att jämföra frivillig CSR-rapportering hos svenska banker och 

reglerad CSR-rapportering hos danska banker, samt beskriva hur dessa skiljer sig åt med 

avseende på begreppet god rapporteringssed, som konstrueras i denna studie. 

Metod: Denna studie är kvantitativ med en deduktiv ansats, samt longitudinell och 

tvärkulturell. Data sammanställs via deskriptiv statistik och presenteras genom tabeller och 

diagram. Resultaten analyseras sedan i en första och en andra analys. 

Resultat & slutsats: Resultaten visar att tid och storlek påverkar hur mycket relevant 

CSR-information som bankerna lämnar ut. Det går dock inte att fastställa om land har 

någon väsentlig inverkan på CSR-rapporteringen, men det framgår att reglering har viss 

effekt. Trots detta tycks den mimetiska isomorfismen väga tyngre i denna studie än den 

tvingande isomorfismen. Det viktigaste resultatet är dock att samtliga svenska och danska 

banker är dåliga på att publicera information som är relevant för sin bransch. God 

rapporteringssed fyller alltså en viktig funktion genom att uppmärksamma att svenska och 

danska banker inte tar upp de aspekter som kan förväntas ingå i rapporteringen. 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom konceptet god rapporteringssed introduceras i 

denna studie behöver mätverktyget utvecklas ytterligare. Vidare behöver mätning av god 

rapporteringssed upprepas i studier med större urval för att kunna avgöra om begreppet 

speglar god sedvana för CSR-rapportering inom banker. 

Uppsatsens bidrag: Det viktigaste bidraget är att denna studie introducerar begreppet god 

rapporteringssed, vilket är ett kvantitativt mått som försöker att ringa in den goda sedvanan 

för hållbarhetsrapportering hos svenska och danska banker. 

Nyckelord: CSR, CSR-rapportering, god rapporteringssed, Danmark, Sverige 



 
 

 Abstract 

 

Title: CSR reporting in the banking sector – a comparative content analysis of 

sustainability reporting in Swedish and Danish banks  

Level: Bachelor thesis in Business Administration 

Author: Magdalena Clarenmark and Ylva Wallström  

Supervisor: Arne Fagerström 

Date: 2016 – January 

Aim: The research objective is to compare voluntary CSR-reporting in Swedish banks with 

regulated CSR-reporting in Danish banks, and to describe how these differ with regards to 

the concept god rapporteringssed that is developed in this study. 

Method: This study is quantitative with a deductive approach, as well as longitudinal and 

cross-cultural. Data is compiled by descriptive statistics and presented in tables and charts. 

The results are then discussed in a first and a second analysis. 

Result & Conclusions: The results indicate that time and company size have an impact on 

how much relevant CSR-information that is disclosed. Yet it is not possible to determine 

whether the nationality of the banks affect the CSR reporting, but it appears that regulation 

has some effects. Despite this, in this study the mimetic isomorphism seems to have a 

larger impact than the coercive isomorphism. However, the most important result is that the 

disclosure of Swedish and Danish banks is lacking industry specific information. God 

rapporteringssed thus fulfill an important function by bringing attention to the fact that 

Swedish and Danish banks do not incorporate aspects in their CSR disclosures which can 

be expected.   

Suggestions for future research: Since the concept of god rapporteringssed is introduced 

in this study, it should be noted that it requires additional processing. Further, the study 

needs to be repeated with a larger sample in order to determine whether the concept reflects 

fair and traditional practices of CSR reporting. 

Contribution of the thesis: The main contribution of this study is that it introduces the 

concept god rapporteringssed, which is a quantitative measure that attempts to define good 

practices of sustainability reporting in Swedish and Danish banks. 

Key words: CSR, CSR reporting, god rapporteringssed, Denmark, Sweden  
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Begrepp 

Corporate Social Responsibility/ CSR 

Företags samhällsansvar 

CSR-rapportering/CSR-rapporter/ hållbarhetsrapportering/hållbarhetsrapporter 

Företags rapportering av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Formuleringarna 

används som samlingsnamn för all publicerad CSR-information, oavsett om den publiceras 

via separat rapport, integrerat i årsrapport, i förvaltningsberättelse eller på hemsida. 

Reglerad CSR-rapportering  

CSR-rapportering som är reglerad enligt lag definieras: "The responsibility of enterprises 

for their impact on society" (EU-kommissionen, 2011, s. 6)  

Frivillig CSR-rapportering 

CSR-rapportering som utförs på frivillig basis definieras: “Operating a business in a 

manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial, and public expectations that 

society has of business.” (Kotler och Lee, 2005, s. 3) 

Storlek – små, medelstora och stora företag 

Om inte annat anges avses segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap 

God rapporteringssed 

Denna studies försök till att definiera god sedvana för hållbarhetsrapportering hos svenska 

och danska banker. 

 

Förkortningar 

GRI - Global Reporting Initiative 

FN - Förenta Nationerna 

ISO - International Organization for Standardization 

SASB - Sustainable Accounting Standards Board  
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet ger en övergripande bild av ämnesområdet CSR och den 

problematik som präglar dess rapportering. Vidare diskuteras frivillig respektive reglerad 

CSR-rapportering och vilka faktorer som påverkar den kvantitet av CSR-information som 

företag publicerar. Det mynnar i sin tur ut i det syfte och de forskningsfrågor som studien 

bygger på. 

 

1.1 Introduktion 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”  

(Brundtland Commission, 1987, s. 41) 

Redan 1987 spred FN:s världskommission för miljö och utveckling ett budskap om vikten 

av att företag integrerar finansiella aspekter med sociala och miljömässiga, för att främja en 

hållbar utveckling. Inte långt efter rapporten Our Common Future, även kallad 

Brundtlandkonventionen, myntades begreppet CSR, Corporate Social Responsibility 

(Clarkson, 1995). CSR kan beskrivas som ett koncept vilket bygger på att företag har ett 

samhällsansvar som sträcker sig bortom finansiell avkastning (Brammer, Jackson och 

Matten, 2012; Leszcynska, 2012; Raluca, 2013; m.fl.). 

CSR-rapportering, även kallat hållbarhetsrapportering, bidrar till ökad insyn i 

verksamheten så att företag kan möta förväntningar om ansvarsskyldighet gentemot dess 

samhälle och intressenter (Leszczynska, 2012; Raluca, 2013). Det kan även tillföra såväl 

finansiella som strategiska fördelar (Jizi, Salama, Dizon och Stratling, 2014; Kotler och 

Lee, 2005). Således kan redovisning av icke-finansiella prestationer stärka ett företags 

marknadsposition och image. Det kan därför konstateras att CSR-rapportering är ett viktigt 

strategiskt verktyg för företags framgång (Carnevale, Mazzuca och Venturini, 2012; 

Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang och Yang, 2012). Trots detta är det långt ifrån alla som 

använder denna typ av rapportering eftersom den vanligen är frivillig (Raluca, 2013). 

Huruvida CSR-rapportering bör vara frivilligt eller reglerat är omdebatterat då många 

forskare anser att reglering leder till bättre och pålitligare hållbarhetsrapporter (Perrault 

Crawford och Williams, 2010; Dhaliwal et al., 2012).  
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Denna regleringsdebatt har sedan en tid varit central inom banksektorn som är betydande 

för en hållbar utveckling. Detta då banker som finansiella intermediärer har ett stort 

inflytande på den samhällsekonomiska utvecklingen (Scholtens, 2009; Raluca, 2013; 

SASB, 2014). Det bottnar enligt Wu och Shen (2013) i att banksektorn är beroende av 

insättares kapital och använder omfattande samhällsresurser, vilket skapar höga 

förväntningar på en hållbar bankverksamhet. Dessa krav förstärks av att staten vid kriser 

löser ut banker med skattebetalares pengar. Därmed är CSR en komponent som vanligen 

integreras i bankers rapportering (Scholtens, 2009). Följaktligen är det intressant att titta 

närmare på bankers hållbarhetsrapportering, och om den skiljer sig åt mellan länder där det 

är frivilligt respektive reglerat, som exempelvis Sverige och Danmark.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Mycket har hänt sedan Brundtlandkonventionen men det är inte förrän det senaste 

decenniet som de större företagen i industrialiserade länder införlivat konceptet om en 

hållbar utveckling (Raluca, 2013; Deegan och Unerman, 2011; Tschopp, Wells och 

Barney, 2012). I och med en ökad medvetenhet kring hållbarhet har även CSR vuxit sig allt 

större (Carnevale et al., 2012; Milne, Kearins och Walton, 2006; Leszczynska, 2012). Idag 

finns det därför en globalt utbredd uppfattning om att företag har ett samhällsansvar 

(Lindh, 2015). Det kan därmed fastställas att CSR är en trend som blivit så pass etablerad 

att den med största sannolikhet är bestående (Tschopp och Huefner, 2015). Emellertid är 

det oklart vad som egentligen menas med begreppet CSR, då det enligt bland annat 

Brammer m.fl. (2012) och Clarkson (1995) saknar vedertagen definition. Det går alltså att 

ställa sig undrande till huruvida företag är ense om synen på CSR och vilka aktiviteter de 

bör ägna sig åt för att leva upp till samhällets krav. 

Företag har onekligen blivit mer involverade i hållbarhetsfrågor, vilket enligt Leszcynska 

(2012) bidragit till att CSR-rapporter blivit allt mer komplexa. Perrault Crawford och 

Williams (2010) uppmärksammar dock att fler och mer detaljerade rapporter inte 

nödvändigtvis ger bättre information. Tidigare forskning pekar på att CSR-rapporter i 

realiteten sällan innefattar egentliga hållbarhetsaspekter (Gray, 2010; Milne et al., 2006; 

Leszczynska, 2012). I och med den oklarhet som präglar CSR-begreppet, tenderar företag 

enligt Milne m.fl. (2006) att konstruera sin egen uppfattning av CSR, vilken ofta formas 

efter företagens egna intressen. Av denna anledning bör rapporternas läsare anta ett kritiskt 

förhållningssätt. 
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Hållbarhetsrapportering kan enligt Clarkson (1995) och Brammer m.fl. (2012) präglas av 

olika faktorer beroende på om rapporteringen är frivillig eller reglerad. Raluca (2013) 

beskriver att CSR i normala fall initieras av företag själva, och att rapporteringen inte 

bygger på någon form av laglig påtryckning. Frivillig hållbarhetsrapportering är idag 

central då den anses bidra till företags legitimitet (Lindh, 2015; Perrault Crawford och 

Williams, 2010). Suchman (1995) beskriver legitimitet som en tanke om att organisationer 

ska handla i enlighet med samhällets sociala normer och värderingar. Det är alltså viktigt 

för företag att sträva efter att ta hänsyn till såväl samhälle som intressenter. 

Tschopp m.fl. (2012) hävdar att företag bör förse samtliga intressenter med väsentlig 

information för beslutsfattande och att detta är den huvudsakliga anledningen till att företag 

CSR-rapporterar. Perrault Crawford och Williams (2010) beskriver emellertid att frivillig 

hållbarhetsrapportering är kostsamt och att det därför finns en risk för att företagen 

anpassar innehållet efter de primära intressenterna. Det går därför att ifrågasätta huruvida 

företagen ger en rättvisande bild av sina CSR-aktiviteter. Ett annat problem är enligt 

Leszcynska (2012) att jämförbarheten försämras när företagen själva väljer vad som ska 

redovisas. För att komma till bukt med dessa problem kan företag använda globala 

riktlinjer för mätning och rapportering av hållbarhetskriterier (Leszcynska, 2012). Det finns 

ett antal organisationer som utvecklat ramverk för detta ändamål. Däribland Global 

Reporting Initiative, GRI, som är det mest etablerade, då företag världen över följer deras 

riktlinjer (Tschopp et al., 2012; Leszczynska, 2012). Andra exempel på normgivande organ 

är FN och ISO, vilka stöttas av bland annat Europakommissionen (2011).  

Vid frivillig CSR-rapportering finns dock inga krav på att följa riktlinjer, såsom GRI:s, 

utan det är upp till företagen själva att avgöra om och i vilken utsträckning standarder ska 

följas (Leszczynska, 2012). Av denna anledning kan hållbarhetsrapporterna uppfattas som 

opålitliga, vilket lett till ökad påtryckning för reglering (Perrault Crawford och Williams, 

2010; Leszczynska, 2012). Detta då reglering enligt många forskare anses generera 

tillförlitligare rapporter än när det är frivilligt, eftersom de då bygger på gemensamma och 

standardiserade riktlinjer (Dhaliwal et al., 2012; Tschopp et al., 2012; Perrault Crawford 

och Williams, 2010).  

Emellertid är det sällsynt med reglerad hållbarhetsrapportering då det enligt Tschopp m.fl. 

(2012) finns en allmän uppfattning om att företag självmant CSR-rapporterar för att möta 
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intressenters förväntningar. I och med den regleringsdebatt som pågår, går det dock att 

ifrågasätta huruvida det i verkligheten är så enkelt. 

Denna regleringsdebatt är av stor vikt för banksektorn (SASB, 2014), vilket enligt 

Scholtens (2009) och Raluca (2013) kan förklaras av att banker som nämnts är betydande 

för den samhällsekonomiska utvecklingen och därför har stort inflytande på en hållbar 

framtid. Således har banker, jämfört med företag inom andra branscher, högre 

förväntningar på sig att publicera transparenta hållbarhetsrapporter (Jizi et al., 2014). En 

bidragande faktor till dessa ökade krav är enligt Laidroo och Ööbik (2013) finanskrisen 

2008 som haft en särskilt stor inverkan på banker. Trots detta finns det få studier som tittar 

på banker och CSR, av vilka de flesta har genomförts innan 2008 (Hu och Scholtens, 2014; 

Carnevale et al., 2012; Laidroo och Ööbik, 2013). Det är därför relevant att genomföra nya 

studier av banker och deras CSR-rapportering. 

Bland tidigare studier är en vanlig infallsvinkel att undersöka CSR-rapporters kvalitet. Men 

på grund av att kvalitetsbegreppet är subjektivt och därför svårt att mäta, tenderar forskning 

att istället fokusera på mängden information (Beattie, McInnes och Fearnley, 2004; Beretta 

och Bozzolan, 2008). Att titta på kvantitet är enligt Laidroo och Ööbik (2013) det 

vanligaste sättet att studera rapportering av CSR. Därför avser studien att mäta kvantitet 

snarare än kvalitet. Detta görs genom begreppet god rapporteringssed, som är denna 

studies försök till att definiera god sedvana för hållbarhetsrapportering hos svenska och 

danska banker. God rapporteringssed mäter huruvida svenska och danska banker, i enlighet 

med internationella standarder och principer, publicerar hållbarhetsinformation som är 

relevant för land och bransch. Begreppet presenteras utförligare i studiens teoretiska 

referensram i avsnitt 3.2.  

Det finns att antal faktorer som kan ha inflytande över nivån av god rapporteringssed, det 

vill säga hur mycket relevant information som bankerna lämnar ut. Tidigare forskning visar 

att storlek, bransch, mediaexponering och ägarstruktur är exempel på faktorer som kan 

förklara varför företag publicerar CSR-rapporter och vilken information som ingår 

(Reverte, 2009; Brammer och Pavelin, 2008). Tsang (1998) menar att ju större ett företag 

är, desto mer CSR-information lämnas ut, vilket gör storlek till en central förklaringsfaktor. 

En annan viktigt förklaringsfaktor är tid, eftersom tidigare forskning visar att företag 

publicerar mer CSR-information för varje år (Gray et al., 1995; Tschopp och Huefner, 

2015). Vidare beskriver Perrault Crawford och Williams (2010) samt Dhaliwal m.fl. (2012) 
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att reglering bidrar till att företag publicerar mer omfattande hållbarhetsinformation. Det 

innebär att länder som har reglerad CSR-rapportering, till exempel Danmark, borde lämna 

ut mer CSR-information än länder, såsom Sverige, där hållbarhetsrapportering är frivilligt. 

Följaktligen är land en faktor som kan påverka CSR-rapporternas kvantitet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att CSR är ett koncept som har stor betydelse för 

banksektorn (Scholtens, 2009; Raluca, 2013). Trots detta är det få forskare som har studerat 

CSR-rapportering inom banker (Hu och Scholtens, 2014; Carnevale et al., 2012; Laidroo 

och Ööbik, 2013). Det är därför ett område som är intressant såväl som relevant att titta 

närmare på. Genom det egenkonstruerade begreppet god rapporteringssed försöker denna 

studie fastställa god sedvana för hållbarhetsrapportering hos svenska och danska banker, 

samt undersöka om faktorerna land, storlek och tid kan förklara eventuella skillnader.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att jämföra frivillig CSR-rapportering hos svenska banker och reglerad CSR-

rapportering hos danska banker, samt beskriva hur dessa skiljer sig åt med avseende på 

begreppet god rapporteringssed, som konstrueras i denna studie. 

 Hur skiljer sig CSR-rapporteringen åt mellan banker i Sverige och Danmark, med 

avseende på god rapporteringssed? 

 

 Kan faktorerna tid, land eller storlek förklara eventuella skillnader i nivå av god 

rapporteringssed? 

 

1.4 Avgränsning 

Geografisk avgränsning sker till Sverige och Danmark eftersom dessa länder är kulturellt 

liknande (Bryntse och Greve 2002), samtidigt som det finns institutionella skillnader då 

Danmark, till skillnad från Sverige, har reglerad CSR-rapportering. Vidare avgränsas studien 

till banker på Stockholmsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Studien avgränsas ytterligare 

genom att utgå från publicerad hållbarhetsinformation för räkenskapsåren 2009-2014, och 

förklaringsfaktorerna tid, storlek och land. Förklaringsfaktorerna tid och land anses lämpliga 

för denna studie då den är såväl longitudinell som tvärkulturell, medan storlek har valts ut 

eftersom studien tittar på banker inom Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Studiens 
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egenkonstruerade begrepp, god rapporteringssed, avgränsas till CSR-information som är 

relevant för banksektorn samt Sverige och Danmark, det vill säga land och bransch. 

Emellertid läggs ingen värdering vid hur företagen faktiskt arbetar med CSR-frågor, utan 

studien fokuserar uteslutande på att analysera bredden och djupet av publicerad CSR-

information. Studiens avgränsningar motiveras och behandlas närmare i metodkapitlet. 

 

1.5 Disposition 

Figur 1: Disposition 

 

 

  

1 Inledning

• Det inledande kapitlet ger en övergripande bild av ämnesområdet CSR och den 
problematik som präglar dess rapportering. Vidare diskuteras frivillig respektive 
reglerad CSR-rapportering och vilka faktorer som påverkar den kvantitet av CSR-
information som företag publicerar. Det mynnar i sin tur ut i det syfte och de 
forskningsfrågor som studien bygger på. 

2 Metod

• I metodavsnittet beskrivs och motiveras tillvägagångssätt, analysstruktur samt 
insamling och bearbetning av empiri. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt utvärderas 
studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

3 Teori

• Den teoretiska referensramen syftar till att positionera studien bland tidigare 
forskning genom att ge en överblick av ämnesområdet CSR och ge en mer 
ingående redogörelse för studiens centrala teorier. Vidare presenteras begreppet 
god rapporteringssed samt studiens undersökningsmodell. 

4 Empiri

• Empiriavsnittet består av en första analys som presenterar och diskuterar 
studiens övergripande resultat. Resultaten illustreras med hjälp av figurer och 
struktureras med utgångspunkt i förklaringsfaktorerna land, storlek och tid.

5 Analys

• I detta kapitel diskuteras de empiriska resultat som är väsentliga för denna studie. 
Resonemang från den första analysen utvecklas och ställs mot studiens 
teoretiska referensram i en vidare analys, vilken struktureras efter 
förklaringsfaktorerna land, storlek och tid.

6 Slutsats

• I detta kapitel besvaras studiens syfte och forskningsfrågor genom att presentera 
de mest intressanta resultaten, varpå studiens begränsningar uppmärksammas. 
Vidare diskuteras det praktiska och teoretiska bidraget, och därefter ges förslag 
till vidare forskning.
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2 Metod 

I metodavsnittet beskrivs och motiveras tillvägagångssätt, analysstruktur samt insamling 

och bearbetning av empiri. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt utvärderas studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Denna studies syfte går i linje med en positivistisk kunskapssyn, vilken ofta präglas av en 

objektivistisk ståndpunkt och en deduktiv ansats (Scapens, 1990; Ryan, Scapens och 

Theobald, 2002). I och med att problemdiskussionen centreras kring tidigare forskning och 

mynnar ut i ett syfte, som i sin tur styr insamling och bearbetning av data, antar studien en 

deduktiv ansats (Scapens, 1990). Detta framgår också av att syftet innehåller 

ämnesrelevanta kärnbegrepp, såsom CSR och reglering. Deduktivism har enligt Morgan 

(2007) i traditionell mening en naturlig koppling till den kvantitativa forskningsstrategin. 

Det överensstämmer med denna studie som omvandlar skriftlig CSR-information till 

numeriska data. Att använda siffror istället för ord är enligt Ryan m.fl. (2002) ett 

utmärkande drag för kvantitativ forskningsstrategi, något som följer den positivistiska 

vetenskapstradition som denna studie utgår från. 

 

2.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen, det vill säga ramen för datainsamling och analys, präglas av syftet och 

de frågeställningar som tagits upp i det inledande kapitlet. I och med att studien fokuserar 

på att jämföra, är den i enlighet med Hakim (1987) att betrakta som komparativ. Då 

tidigare forskning visar att CSR varierar mellan länder (Scholtens, 2009; Hu och Scholtens, 

2014), jämförs skillnader mellan Sverige och Danmark. Detta kan klassificeras som 

tvärkulturell forskning, även kallat internationell forskning, vilken är den vanligaste typen 

av komparativ design (Hakim, 1987). Vidare tittar denna studie på CSR-information över 

en sexårsperiod, då CSR är ett område under ständig förändring (Gray et al., 1995; 

Campbell, 2007). Det innebär att studien har longitudinella inslag som gör det möjligt att 

kartlägga förändringar över tid (Saunders, Lewis och Thornhill, 2011). 
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2.3 Forskningsmetod 

Eftersom tidsaspekten är central, då studien innefattar hållbarhetsinformation från åren 2009-

2014, görs denna studie i form av en innehållsanalys, även kallat dokumentstudie. Detta då 

analys av dokument underlättar för longitudinella studier, vilket inte hade varit möjligt om 

empirin samlats in exempelvis via enkät (Saunders et al., 2011). Innehållsanalys är enligt 

Milne och Adler (1999) den vanligaste metoden för studier av CSR, då den bygger på att 

forskning bedrivs systematiskt och objektivt (Lombard, Snyder-Duch och Bracken, 2002). I 

övrigt är det en metod som ofta används för mindre studier såsom en C-uppsats (Bryman och 

Bell, 2013). För att mäta nivån av god rapporteringssed, kodas relevanta texter och termer för 

hand inom ramen för en så kallad manuell dokumentstudie. 

 

2.4 Metodkritik 

Trots att det finns många fördelar med vald forskningsmetod bör det uppmärksammas att 

det finns ett antal problem och risker som kan förknippas med denna. I och med att studien 

bygger på en innehållsanalys av hållbarhetsinformation, såsom CSR-rapporter, är det enligt 

Bowen (2009) särskilt viktigt att göra en bedömning av dokumentens autenticitet, 

trovärdighet och representativitet. Det innebär att den CSR-information som studien bygger 

på i viss utsträckning kan vara missvisande, eftersom företagen själva publicerat 

informationen. Sådana risker kan vara att informationen inte har framställts i enlighet med 

studiens ändamål, att dokumenten är otillgängliga eller svårlokaliserade, eller att 

informationen inte är objektiv (Bowen, 2009). Av denna anledning läggs ingen värdering 

vid företagets CSR-aktiviteter eller huruvida publicerad information är sann. Emellertid 

kan studien inte anses vara helt värderingsfri, eftersom den bygger på en kodningsmanual 

med utvalda faktorer som anses lämpliga för att mäta god rapporteringssed (Bryman och 

Bell, 2013). För att undvika att värderingar i väsentlig utsträckning påverkar resultaten, 

sammanställs kodningsschemat med utgångspunkt i tidigare forskning, samt följande 

internationella standarder och principer: FN Global Compact, GRI G4, ISO 26000 och 

SASB. 

Ett påtagligt problem med empiribearbetningen är att skriftlig CSR-information måste 

kodas om till numeriska data för att göras mätbar (Krippendorff, 2012). Det innebär att 

studien tittar på om bankerna publicerar utvald CSR-information, och inte hur eller i vilken 
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utsträckning. På så sätt blir studien mer objektiv, men brister i aspekter såsom djup och 

detaljrikedom, vilket kan vara relevant för att ge en mer nyanserad bild av god 

rapporteringssed. Vidare menar Sperber (2004) att tvärkulturella studier kan medföra 

språkförbistringar. I denna studie visar det sig genom att majoriteten av de danska 

hållbarhetspublikationerna endast finns tillgängliga på danska. Det innebär att det finns risk 

för att information missförstås, även om översättningsverktyg såsom Google Translate och 

dansk-svensk ordbok använts. En annan aspekt är att internationell forskning utgår från att 

kultur påverkar organisationers beteende (Ember och Ember, 1998). Således kan denna 

studie påverkas av kulturella element som inte beaktas. Därför inkluderar den teoretiska 

referensramen en kort beskrivning av skillnader mellan Sveriges och Danmarks nationella 

kultur, för att uppmärksamma detta (avsnitt 3.5.4).  

 

2.5 Datainsamling 

Detta avsnitt redogör för bakomliggande resonemang gällande insamling av de vetenskapliga 

artiklar samt de primära och sekundära källor som studien bygger på. Vidare presenteras 

studiens population och det urval som är föremål för mätningen av god rapporteringssed, samt 

urvalets egenskaper utifrån publikationsform, lands- och segmenttillhörighet. 

 

2.5.1 Källhantering 

Inledningskapitlet och den teoretiska referensramen bygger på vetenskapliga artiklar samt ett 

fåtal böcker som behandlar ämnesområdet CSR. För pålitligare underlag prioriteras artiklar 

som genomgått kollegial granskning, även kallat “peer-review” (Mayernik, Callaghan, Leigh, 

Tedds och Worley, 2015). Men på grund av begränsningar i databasen hos Högskolan i Gävle 

och Uppsala universitet är tillgången till artiklar limiterad, vilket innebär att det kan finnas 

relevanta källor som denna studie inte inkluderar. Vidare har information i den teoretiska 

referensramen hämtats från principer och standarder som ISO 26000, GRI G4, FN Global 

Compact och SASB. För att besvara syftet koncentreras empiriavsnittet till publicerad 

hållbarhetsinformation från 2009-2014, som samlats in via bankernas hemsidor. Dessa data 

klassas vanligen som sekundärdata då informationen har sammanställts av någon 

annan (Thomas och Heck, 2001). Emellertid har studiens data ytterligare bearbetats för att 

kunna mäta god rapporteringssed, vilket gör att underlaget kan betraktas som primärkällor.  
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Genom att använda primärkällor kan det säkerställas att datainsamlingen görs 

ändamålsenligt, genom att data samlas in till ämnesrelevanta indikatorvariabler för god 

rapporteringssed (Bryman och Bell, 2013). På så sätt blir det tydligt för läsaren hur data har 

bearbetats och vilka bakomliggande resonemang som legat till grund för studien. 

Emellertid är datainsamlingen tidskrävande då informationen, om än offentlig, måste 

lokaliseras och tolkas för att sedan sammanställas (Bryman och Bell, 2013). Men genom att 

utgå från publicerad hållbarhetsinformation ges möjlighet till djupare och bredare analys, 

vilket är anledningen till att denna studie kan göras både tvärkulturellt och longitudinellt 

(Saunders et al., 2011). 

 

2.5.2 Population och urval  

Denna studies population består av börsnoterade banker i Sverige och Danmark som 

publicerar CSR-information. Vid Nasdaq Stockholm1 finns det 4 banker listade, samtliga 

inom Large Cap2, medan det finns 24 banker listade vid Nasdaq Köpenhamn: 4 inom Large 

Cap, 4 inom Mid Cap och resterande 16 inom Small Cap. Samtliga banker inkluderas i denna 

studie, vilket innebär att urvalet bygger på hela populationen. Vidare analyseras CSR-

information från räkenskapsåren 2009-2014, vilket ger data från sammanlagt 28 banker, 6 år 

bakåt i tiden, det vill säga från 168 tillfällen.  

Av de 168 rapporter som undersökts finns det 13 stycken som inte inkluderas i denna studie. 

Detta ger ett bortfall på ca 7,7 %. Anledningen till att dessa rapporter inte tagits med är att 

CSR-informationen inte finns kvar på hemsidan och inte kan hittas via andra sökmotorer, eller 

att årsrapporten hänvisar till en länk som inte längre är aktiv. I syfte att minska bortfallet har 

bankerna kontaktats via e-post med förfrågan om saknade publikationer. Men på grund av 

tidsbegränsningar har analysen påbörjats innan återkoppling skett, vilket innebär att bortfallet 

förblir detsamma. Tabell 1 på nästa sida illustrerar populationen, där bortfall markeras med ett 

streck. Figur 2 visar i sin tur urvalets egenskaper efter att bortfallet plockats bort. 

 

 

                                                           
1 December 2015 
2 Segment som klassificeras enligt följande:  
  Large Cap – Börsvärde > 1 miljard euro,  
  Mid Cap – Börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro,  
  Small Cap – Börsvärde < 150 miljoner euro (Swedbank, 2016) 
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Tabell 1: Population 

 Nasdaq Stockholm, 2015 CSR-information 

 Bank Valuta Segment 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

1 Nordea Bank SEK Large Cap R R R R R R 

2 SEB SEK Large Cap R R R R R R 

3 Handelsbanken SEK Large Cap R R R R R F 

4 Swedbank SEK Large Cap IR R R F F F 

 

 Nasdaq Köpenhamn, 2015 CSR-information 

 Bank Valuta Segment 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

1 Danske Bank DKK Large Cap R R R R R R 

2 Jyske Bank DKK Large Cap R R R R R F 

3 Nordea Bank DKK Large Cap R R R R R R 

4 Sydbank DKK Large Cap R R F F F F 

5 Jutlander Bank DKK Mid Cap R R R - R - 

6 Nordjyske Bank DKK Mid Cap H H H H H H 

7 Ringkjøbing 
Landbobank 

DKK Mid Cap R R R R R R 

8 Spar Nord Bank DKK Mid Cap F F F - F F 

9 BankNordik DKK Small Cap F F F F X X 

10 Danske Andels-
kassers Bank 

DKK Small Cap R R R R R R 

11 Djurslands Bank DKK Small Cap H H H H F F 

12 Fynske Bank DKK Small Cap X X X X X X 

13 Grønlandsbanken DKK Small Cap R R R F F F 

14 Hvidbjerg Bank DKK Small Cap F F F F F F 

15 Kreditbanken DKK Small Cap R R R R R R 

16 Lån og Spar Bank DKK Small Cap R R R F F F 

17 Lollands Bank DKK Small Cap IR IR IR - - - 

18 Møns Bank DKK Small Cap F F F F F - 

19 Nordfyns Bank DKK Small Cap R - - - - - 

20 Østjydsk Bank DKK Small Cap F F F F F F 

21 Salling Bank DKK Small Cap R R R F F - 

22 Skjern Bank DKK Small Cap R R R R R R 

23 Totalbanken DKK Small Cap R R R R R X 

24 Vestjysk Bank DKK Small Cap R R R R R X 

R = Separat rapport, H = Bankens hemsida, IR = Integrerad rapportering, F = Förvaltningsberättelse, X = Ingen information 

 

Figur 2: Urvalets egenskaper 
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2.6 Analysmetod 

Mätningen av god rapporteringssed sammanställs via deskriptiv statistik, det vill säga att 

intressanta resultat illustreras via diagram för att ge läsaren en överblick av hur 

förklaringsfaktorerna land, storlek och tid påverkar resultaten (Larson 2006). Diagrammen 

visar både resultaten för god rapporteringssed och för tillhörande kategorier, vilka sedan 

diskuteras och analyseras mot studiens teorier. I empiri- och analyskapitlet presenteras och 

diskuteras resultaten i en första analys, för att sedan analyseras djupare och i relation till den 

teoretiska referensramen i kapitlet för diskussion och vidare analys.  

 

2.7 Bedömningskriterier 

För att säkerställa att studiens mätning av god rapporteringssed sker på ett korrekt och 

tillförlitligt sätt avser detta avsnitt att diskutera, kritisera och motivera måttets uppbyggnad 

och kodning utifrån forskningskriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

2.7.1 Reliabilitet  

För att uppnå reliabilitet krävs det enligt Milne och Adler (1999) att studien bygger på ett 

tillförlitligt mått för god rapporteringssed och att det kodningsschema som används för att 

analysera CSR-informationen kan anses pålitligt. Det innebär att studien bör uppfylla kraven 

för stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarrealibilitet (Milne och Adler, 1999; 

Krippendorf, 2012). Måttets stabilitet har säkerställts genom att kontrollera att samma svar 

erhållits då 20 slumpmässigt utvalda CSR-rapporter kodats om tre veckor efter det första 

kodningstillfället (Milne och Adler, 1999). Således är studiens resultat replikerbara då en 

upprepning av studien kan antas ge samma svar.  

Den interna reliabiliteten är enligt Calder, Phillips och Tybout (1982) kopplad till huruvida 

olika indikatorer kan mätas enligt samma skala. I denna studie bestäms nivån av god 

rapporteringssed genom det procentuella medelvärdet av de 10 kategorier som begreppet 

baseras på. Kategorierna 1- 9 mäts genom att 1 poäng ges om efterfrågad information finns 

med, och 0 poäng när den saknas. Därför bygger kodningen i sig inte på någon subjektiv 

värdering. Således kan de olika faktorerna mätas enligt samma skala. Emellertid innehåller 

den 10:e kategorin, som mäter tydlighet, indikatorer som skattas enligt en skala från 0-3. 

Detta för att det krävs en bedömning om vad som utgör tydlig information. Eftersom 
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kategorin innehåller subjektiva inslag, läggs särskilt stor vikt vid att försöka bedöma 

rapporterna på ett rättvist sätt och förtydliga bakomliggande resonemang. Vidare reduceras 

interbedömarreliabiliteten, alltså risken för att CSR-informationen tolkas på olika sätt, genom 

att data kodas mot en utförlig kodningsmanual (bilaga 1), vilken utformats enligt standarder 

och principer från normgivande organ (Milne och Adler, 1999). För att ytterligare undvika att 

resultaten blir skeva genom varierande tolkning, har kodningen för samtliga CSR-rapporter 

gjorts gemensamt. 

 

2.7.2 Validitet 

Mätningsvaliditet, även kallat teoretisk validitet, är enligt Saunders m.fl. (2011) det kanske 

viktigaste forskningskriteriet, och är kopplat till huruvida ett begreppsmått i realiteten mäter 

det som avses. För att uppnå teoretisk validitet bygger god rapporteringssed på ett 

kodningsschema vilket utformats efter internationella standarder och principer från GRI G4, 

ISO 26000, FN Global Compact och SASB (McKinnon, 1988). Vidare menar Burke (1997) 

att ytvaliditet är centralt då nya mått utvecklas, vilket är aktuellt eftersom denna studie utgår 

från det egna begreppet god rapporteringssed. Det är enligt Burke (1997) också viktigt att 

diskutera sin teoretiska motivering med andra individer som är insatta i ämnesområdet, för att 

undvika missvisande eller överdrivet förenklad datahantering. Ytvaliditet uppnås i denna 

studie genom att god rapporteringssed granskas av studiens handledare.  

 

2.7.3 Generaliserbarhet 

Generalisebarhet, även kallat extern validitet, är i enlighet med Calder m.fl. (1982) ett centralt 

forskningskriterium för denna studie då den är såväl tvärkulturell som longitudinell. För att 

resultaten ska vara generaliserbara för svenska och danska banker krävs det enligt Bryman 

och Bell (2013) ett representativt urval, vilket i denna studie uppnås genom att utgå från hela 

populationen som består av samtliga börsnoterade banker i Sverige och Danmark. 

 

2.8 Operationalisering 

För att kunna bedöma vad som avses med god rapporteringssed kräver begreppet en 

operationell definition (Bryman och Bell, 2013). Med andra ord behöver det finnas ett antal 

förutbestämda variabler som anses kunna representera god rapporteringssed. Nedan 

presenteras de variabler som ingår i god rapporteringssed. Hur dessa kategorier har valts ut 



14 
 

och vilka indikatorer som ingår framgår i avsnitt 3.2. 

 

Figur 3: Studiens operationalisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 10 kategorierna, som i sin tur innehåller ett antal indikatorer, används för att utvärdera om 

och i vilken utsträckning publikationerna lever upp till kriterier från utvalda delar av 

internationella standarder och principer. Ju mer informationen överensstämmer, desto högre 

är nivån av god rapporteringssed. Mer specifikt bestäms nivån av god rapporteringssed genom 

det procentuella medelvärdet av samtliga kategorier. Kategori 1-7 är innehållsliga och 

besvaras objektivt genom att konstatera om CSR-rapporterna innehåller efterfrågad 

information eller ej. De sista tre kategorierna, 8-10, är istället övergripliga, och besvaras 

genom bedömning av CSR-informationens presentation. Mer utförlig information om hur god 

rapporteringssed mäts beskrivs i avsnitt 3.3. 
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till att positionera studien bland tidigare forskning 

genom att ge en överblick av ämnesområdet CSR och ge en mer ingående redogörelse för 

studiens centrala teorier. Vidare presenteras begreppet god rapporteringssed samt studiens 

undersökningsmodell. 

 

3.1 Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR  

Hu och Scholtens (2014) beskriver CSR som ett multidimensionellt koncept, vilket bygger på 

att företag ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. 

Denna tanke är långt ifrån ny, då det sedan länge har funnits en uppfattning om att företag har 

ett ansvar gentemot dess samhälle och intressenter (Dahlsrud, 2008). Men det är inte förrän de 

senaste två decennierna som CSR på allvar fått fäste och utvecklats till en globalt viktig fråga 

(Dhaliwal et al., 2012; Waagstein, 2011; Gray, 1995; m.fl.). Med andra ord har CSR vuxit till 

ett väletablerat koncept inom företagsvärlden. Dahlsrud (2008) beskriver liksom Waagstein 

(2011) att CSR-forskning sedan länge strävat efter att hitta en gemensam syn på begreppet. 

Trots detta saknar CSR än idag en allmängiltig definition, då forskares åsikter går isär om 

begreppets sanna innebörd (Clarkson, 1995; Brammer et al., 2012; Dahlsrud, 2008; Gray, 

1995; Kotler och Lee, 2005; m.fl.). Det finns även forskare som är av uppfattningen att CSR 

beror av kontext och att det därför inte går att hitta någon entydig definition (Dahlsrud, 2008). 

Hur CSR ska tolkas är en grundläggande fråga för denna studies syfte. Om synen på CSR 

skiljer sig åt bör det rimligen visa sig i rapporteringen. 

Det första officiella försöket till att definiera CSR kan återfinnas i Bowens artikel The Social 

Responsibilities of Businessman från 1953, vilken uttrycker att företag har ett samhällsansvar 

som de frivilligt bör inkludera i sin verksamhet (Garriga och Melé, 2013). En annan 

inflytelserik tanke kommer från Friedman (1970, citerad i Garriga och Melé, 2013), som 

menar att företag har ett socialt ansvar, men betonar att företags skyldigheter gentemot dess 

samhälle bestäms av lagens gränser. Det finns alltså olika sätt att se på företags 

samhällsansvar och det kan antas att synen på CSR i viss mån skiljer sig beroende på om dess 

rapportering är frivillig eller reglerad (Clarkson, 1995; Brammer et al., 2012). En vanlig 

definition för frivillig CSR är den som återges av Kotler och Lee (2005, s. 3): 
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“Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial, and 

public expectations that society has of business” 

 

I denna studie tillämpas ovanstående definition för frivillig CSR då den enligt Kotler och Lee 

(2005) ger utrymme för kontextuella skillnader och alltså ger ett bredare perspektiv. För 

reglerad CSR används istället den definition som angivits av Europakommissionen, då den 

influerat Danmarks reglering av CSR (Rådet för samfundsansvar, 2015). 

Europakommissionen (2011, s. 6) beskriver att en grundförutsättning för att företag ska leva 

upp till sitt samhällsansvar är att de respekterar gällande lagstiftning och kollektivavtal, vilket 

framgår av följande citat: 

"The responsibility of enterprises for their impact on society" 

 

3.2 God rapporteringssed 

God rapporteringssed har inspirerats från den traditionella redovisningens god 

redovisningssed, som representerar normer för svenska företags redovisning (NE, 2016a). På 

liknande sätt kan god rapporteringssed definieras som ett begrepp som försöker fastställa god 

sedvana för CSR-rapportering hos svenska och danska banker. Mer information om 

begreppets utformning och vad det mäter följer nedan. 

 

3.2.1 Bakgrund 

I och med att CSR är ett multidimensionellt koncept, råder oenighet kring vilka 

hållbarhetsprestationer som ska redovisas (Hammond och Miles, 2004; Perrault Crawford och 

Williams, 2010; Van der Laan Smith et al., 2005). Forskare som Brammer och Pavelin (2008) 

samt Van der Laan Smith m.fl. (2005) menar att vilken CSR-information som är relevant 

beror av företagets intressenter, samhälle och situation. Det innebär att de verktyg som 

används för att utvärdera CSR-rapporter också måste anpassas efter sådana aspekter. Av 

denna anledning bygger det egenkonstruerade begreppet god rapporteringssed på utvalda 

delar från internationella standarder och principer som är relevanta för svenska och danska 

banker. 
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Stor vikt läggs vid Europakommissionens (2011) rekommendation om att europeiska 

storföretag3 bör implementera minst en av följande standarder och principer; FN:s Global 

Compact; OECD:s riktlinjer; eller ISO 26000. Det innebär att samtliga Large Cap och Mid 

Cap-banker, samt 4 av de 16 Small Cap-bankerna i populationen omfattas, då de utgör 

storföretag enligt Europakommissionens definition. Samma principer och standarder backas 

upp av den danska regeringen, som uppmanar landets företag att CSR-rapportera i enlighet 

med nämnda internationella riktlinjer (The Danish Government, 2012). 2017 träder dessutom 

ett nytt EU-direktiv i kraft, som handlar om att europeiska storföretag ska 

hållbarhetsrapportera, vilket enligt Europakommissionen också lämpligast görs via dessa 

standarder och principer (European Commission, 2014a). Således spelar 

Europakommissionen en central roll för hållbarhetsrapporteringen hos europeiska företag. 

Dock exkluderar denna studie OECD:s riktlinjer eftersom de inriktar sig på multinationella 

företag, och populationen endast omfattas av banker som är verksamma i Sverige och 

Danmark. Även GRI G4 inkluderas, eftersom de av många anses vara de mest etablerade 

riktlinjerna för hållbarhetsrapportering (Chauvey, Giordano-Spring, Cho och Patten, 2014; 

Tschopp et al., 2012; Leszczynska, 2012; Ward, 2011; m.fl.).  

Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim (2012) beskriver att bransch är en viktig faktor när det 

kommer till CSR-rapportering. Detta speglas av att normgivande organ som GRI publicerar 

kompletterande dokument med riktlinjer för specifika sektorer, däribland finansiella 

institutioner (GRI, 2013a). I och med finanskrisen 2008 har finansiella institutioner fått allt 

större krav på sig att hållbarhetsrapportera, vilket varit särskilt påtagligt för banker på grund 

av deras centrala samhällsroll (Jizi et al., 2014). Därför är det intressant att bryta loss 

banksektorn från övriga finansiella institutioner och titta på denna separat, vilket också görs 

av SASB, som är den enda organisationen som publicerat standarder som är specifika för 

banker (SASB, 2015). God rapporteringssed avser alltså att mäta huruvida svenska och 

danska banker, i enlighet med internationella standarder och principer, publicerar 

hållbarhetsinformation som är relevant för land och bransch. Viktigt att betona är att god 

rapporteringssed inte avser att utvärdera hur bra CSR-informationen är, utan att istället mäta 

om bankerna tar upp information som i denna studie är förenlig med god rapporteringssed. 

Studiens kodningsschema för denna mätning presenteras i avsnitt 3.3.  

                                                           
3 Stora företag enligt Europakommissionens definition = mer än 250 anställda och minst € 50 miljoner i 
avkastning eller minst € 43 miljoner i balansomslutning (European Commission, 2015) 
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3.2.2 Standarder och principer 

Som nämnts ovan bygger god rapporteringssed på fyra internationella standarder och 

principer för hållbarhetsrapportering, närmare bestämt FN:s Global Compact, GRI G4, ISO 

26000 och SASB Commercial Banks. Dessa har valts ut då de är väsentliga för de svenska 

och danska bankernas CSR-rapportering och banksektorn i sin helhet. Mer information om 

utvalda standarder och principer, hur de förhåller sig till varandra och dess relevans för denna 

studie förklaras närmare nedan. 

FN Global Global Compact består av 10 internationella principer för hållbart företagande 

Compact som arbetats fram på uppdrag av FN (UN, 2014). Principerna behandlar   

  delområdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. 

Europakommissionen (2011) uppmanar europeiska storföretag att implementera 

hållbarhetsstandarder och principer, däribland Global Compact. Det går att anta 

att denna uppmaning haft effekt eftersom 3 av 4 danska och 4 av 4 svenska 

Large Cap-banker följer Global Compact (bilaga 2). Vidare föreslår dansk lag 

att börsnoterade företag anammar principerna (Retsinformation, 2008), vilket 

också förekommer hos banker i Mid Cap och Small Cap. Således är Global 

Compact relevant för hur de svenska och danska bankerna CSR-rapporterar. 

I Global Compact samarbetar FN med andra normgivande organ, såsom GRI 

och ISO, i syfte att harmonisera4 standarder för hållbarhetsrapportering (UN, 

2014). Det innebär att det finns många gemensamma drag i de stora 

internationella riktlinjerna för CSR-rapportering. I ett dokument publicerat av 

FN konstateras det dessutom att samtliga 10 principer i Global Compact ryms i 

den vägledande standarden ISO 26000 (UN Global Compact, 2010). Det beror 

på att ISO 26000 har en värdegrund som innefattar principerna från Global 

Compact, samtidigt som standarden bidrar med mer konkret vägledning. 

Därmed lägger denna studie större fokus på ISO 26000 än Global Compact. 

ISO 26000 Enligt ett flertal forskare är ISO 26000 en central standard för CSR (Castka och 

Balzarova, 2008; Hahn, 2013; Ward, 2011; m.fl.). Även Europakommissionen 

(2011) backar upp ISO 26000, genom att lyfta fram denna som en av tre 

                                                           
4 Harmonisering: ”Standarder från skilda standardiseringsorgan för en och samma företeelse, vilka har sådan 
likhet i innehållet att utbytbarhet […] uppnås” (NE, 2016b) 
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standarder vilka europeiska storföretag, senast 2014, uppmanas att följa 

(Europeiska Kommissionen, 2011). I sin handlingsplan för CSR, 2012-2015, 

uppmanar även Danmarks regering danska företag att följa ISO 26000 (The 

Danish Government, 2012). Standarden är uppbyggd utifrån 7 kärnfrågor för 

socialt ansvarstagande; samhällsengagemang och utveckling; mänskliga 

rättigheter; konsumentfrågor; anställningsförhållanden; rättvisa 

verksamhetsmetoder; miljö; och organisatorisk styrning (ISO, 2014). Enligt 

Hahn (2013) fungerar standarden som en lämplig utgångspunkt för att analysera 

ett företags aktiviteter, då ekonomiska, miljömässiga och sociala 

hållbarhetsdimensioner inkluderas. 

I och med att ISO 26000 täcker de aspekter som anses grundläggande för CSR 

och Europeiska företags hållbarhetsrapportering bidrar denna standard också 

med fundamentala komponenter vid mätningen av god rapporteringssed. Detta 

visar sig genom att standardens kärnfrågor representerar 7 av de 10 

huvudkategorier som ingår i kodningsschemat (ISO, 2010). Dock har 

kategorierna kompletterats med indikatorer från andra standarder, då den 

vägledning som erbjuds av ISO 26000 enligt Hahn (2013) inte är tillräckligt 

specifik. ISO, som ligger bakom standarden, har därför samarbetat med bland 

annat GRI för att ge ut ett dokument som visar hur ISO 26000 kan användas i 

kombination med GRI:s G4-riktlinjer (ISO och GRI, 2014). 

GRI G4 Även GRI har stort inflytande i denna studie, då organisationen ligger bakom de 

kanske mest etablerade riktlinjerna för hållbarhetsrapportering (Chauvey, 

Giordano-Spring, Cho och Patten, 2014; Tschopp et al., 2012; Leszczynska, 

2012; Ward, 2011; m.fl.). GRI är också den enda av utvalda organisationer som 

primärt arbetar med rapportering av CSR. GRI G4 innehåller riktlinjer för 

ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor samt rapporteringsprinciper som 

enligt GRI ska tillämpas för transparent hållbarhetsrapportering (GRI, 2013b). 

På grund av att banker i jämförelse med andra branscher har höga förväntningar 

på sig att publicera transparenta hållbarhetsrapporter (Jizi et al., 2014), bedöms 

G4:s rapporteringsprinciper vara relevanta vid mätningen av god 

rapporteringssed. 
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I studien framgår det också att samtliga banker i Sverige följer GRI:s riktlinjer, 

medan två av Danmarks fyra Large Cap-banker tillämpar dem (bilaga 2). 

Kodningsschemats kategorier bygger på 3 av G4:s 6 principer för kvalitativ 

rapportering, närmare bestämt balans, jämförbarhet och tydlighet. Principerna 

som berör huruvida informationen är riktig, läglig eller pålitlig exkluderas 

eftersom de kräver insyn i hur företag arbetar med CSR och vilka behov dess 

intressenter har. Hänsyn tas även till GRI:s principer för innehåll, vilka används 

som underlag för några av kodningsschemats indikatorer. Dessa beskrivs 

närmare i nästa avsnitt. 

SASB Enligt många forskare är CSR ett koncept som beror av kontext (Brammer, et 

al., 2012; Campbell, 2007; Matten och Moon, 2008; Dahlsrud, 2008; m.fl.). 

Därmed påverkas företags CSR-rapportering av ett stort antal faktorer, däribland 

bransch. Med utgångspunkt i denna tanke har den amerikanska organisationen 

SASB (2014) utvecklat ett flertal branschspecifika ramverk för 

hållbarhetsrapportering. Organisationen har bland annat publicerat en standard 

för kommersiella banker, vilket denna studie tittar på. Detta då den är unik i sitt 

slag eftersom det är den enda standarden som är specifikt utformad för banker 

(SASB, 2015). 

För att kunna bedöma om bankerna lämnar ut relevant CSR-information 

behöver alltså hänsyn tas till bransch. Därmed inkluderas indikatorer från SASB 

i mätningen av god rapporteringssed, trots att standarden inte tillämpas av de 

svenska och danska bankerna i studien. På så sätt framgår det också om 

bankerna inkluderar branschspecifik information i sin rapportering av CSR. God 

rapporteringssed inkluderar indikatorer från SASB i kategorierna organisatorisk 

styrning, konsumentfrågor och arbetsförhållanden, vilka är centrala för 

banksektorn (SASB, 2015). 

3.3 Kodningsschema för god rapporteringssed 

Som nämnt i metodkapitlet består kodningsschemat av 10 kategorier som i sin tur innehåller 

olika antal indikatorer. Dessa har bestämts med utgångspunkt i de standarder och principer 

som presenterats i föregående avsnitt. Eftersom det finns ett ojämnt antal indikatorer som är 

relevanta för varje kategori, medför det att kategorierna har olika maxpoäng. För att undvika 

snedfördelning tillämpas därför en jämn fördelning, där varje kategori kan erhålla ett 
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maximalt värde om 1 poäng, oavsett hur många indikatorer som ingår. På så vis väger 

kategorierna lika tungt vid beräkningen av god rapporteringssed, som i sin tur kan ge en 

indikation på hur bred eller nyanserad CSR-rapporteringen är. Emellertid består kategori 1-7 

av innehållsliga kriterier, som kan mätas mer objektivt genom att titta på huruvida efterfrågad 

information finns med i hållbarhetsrapporterna. Kategorierna 8-10 är istället beroende av 

tolkning för att göra en övergripande bedömning av informationen. Det innebär att 

kategorierna har olika karaktär, vilket gör det viktigt att också titta på dem separat. En 

uppställning av kategorierna och dess indikatorer, presenteras i kodningsschemat nedan. 

Tabell 2: Kodningsschema för god rapporteringssed 

1. Samhällsengagemang & utveckling 100 % uppfyllt = 1p 

 

6. Miljö 100 % uppfyllt = 1p 

1.1 Policy 1.5 Intressenter identifieras 6.1 Policy 6.5 Intressenter identifieras 

1.2 Initiativ 1.6 Möta förväntningar 6.2 Initiativ 6.6 Möta förväntningar 

1.3 Årets resultat 1.7 Vidare kontext 6.3 Årets resultat 6.7 Vidare kontext 

1.4 Mål och förväntningar  6.4 Mål och förväntningar  

2. Mänskliga rättigheter 100 % uppfyllt = 1p 7. Organisatorisk styrning 100 % uppfyllt = 1p 

2.1 Policy 2.5 Intressenter identifieras 7.1 Översikt 7.5 Riskhantering 

2.2 Initiativ 2.6 Möta förväntningar 7.2 Riktlinjer 7.6 Stresstest 

2.3 Årets resultat 2.7 Vidare kontext 7.3 Lagstiftning  

2.4 Mål och förväntningar  7.4 Utvärdering  

3. Konsumentfrågor 100 % uppfyllt = 1p 8. Balans 100 % uppfyllt = 1p 

3.1 Policy 3.5 Datasäkerhet 8.1 Samhällseng./utveckling 8.5 Rättvisa verksamhetsm. 

3.2 Initiativ 3.6 Möta förväntningar 8.2 Mänskliga rättigheter 8.6 Miljö 

3.3 Årets resultat 3.7 Vidare kontext 8.3 Konsumentfrågor 8.7 Organisatorisk styrning 

3.4 Mål och förväntningar  8.4 Arbetsförhållanden  

4. Arbetsförhållanden 100 % uppfyllt = 1p 9. Jämförbarhet 100 % uppfyllt = 1p 

4.1 Policy 4.5 Inflytande 9.1 Samhällseng./utveckling 9.5 Rättvisa verksamhetsm. 

4.2 Initiativ 4.6 Mångfald 9.2 Mänskliga rättigheter 9.6 Miljö 

4.3 Årets resultat 4.7 Arbetsmiljö 9.3 Konsumentfrågor 9.7 Organisatorisk styrning 

4.4 Mål och förväntningar 4.8 Fortbildning 9.4 Arbetsförhållanden  

5. Rättvisa verksamhetsmetoder 100 % uppfyllt = 1p 10. Tydlighet 100 % uppfyllt = 1p 

5.1 Policy 5.5 Mänskliga rättigheter 10.1 Tillgänglighet  

5.2 Initiativ 5.6 Miljövänlig teknik 10.2 Layout  

5.3 Årets resultat 5.7 Antikorruption 10.3 Begriplighet  

5.4 Mål och förväntningar  10.4 Tabeller/figurer  

Maximal poäng = 10 

God rapporteringssed i % = (Summan av kategori 1-10) / 10 
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Utförligare information om kategorierna som ingår i kodningsschemat återfinns i nästföljande 

avsnitt, och ytterligare upplysningar om mätning samt definitioner för inkluderade variabler 

hittas i kodningsmanualen i bilaga 1. För att underlätta läsningen omvandlas dock poängen 

för kategorierna till procent i empiri- och analyskapitlen, där en poäng motsvarar 100 %. 

 

3.3.1 Samhällsengagemang och utveckling 

Den första kategorin härrör från ISO 26000, och är en direktöversättning av kärntemat 

Community involvement and development (ISO, 2014). Definitionen för Samhällsengagemang 

och utveckling inkluderar de frågor som enligt ISO 26000 ingår i kategorin, och indikatorerna 

besvaras i anslutning till denna definition. Indikatorerna 1.1-1.4 behandlar olika dimensioner 

av informationsutlämning och är inslag som ofta förväntas ingå i företags 

hållbarhetsrapportering (UN, 2014; ISO, 2014; GRI, 2013b; Brammer och Pavelin, 2008; 

m.fl.). Dessa indikatorer behandlar huruvida företaget avseende samhällsengagemang och 

utveckling har någon form av policy (1.1), uppvisar initiativ (1.2), redovisar årets resultat 

(1.3) eller uttrycker mål och förväntningar (1.4). Resterande indikatorer har hämtats från 

GRI:s (2013b) principer för innehåll i hållbarhetsinformation, varpå särskild tyngd har lagts 

vid intressenter genom att tillägna dessa två indikatorer. Detta då såväl forskare som 

normgivande organ understryker att intressenterna har ett stort inflytande över företags CSR-

aktiviter (Brammer och Pavelin, 2008; Van der Laan Smith et al., 2005; Clarkson, 1995; 

Perrault Crawford och Williams, 2010; ISO, 2014; GRI 2013b; m.fl.). 

 

3.3.2 Mänskliga rättigheter  

Den andra kategorin är en direktöversättning av kärntemat Human rights i ISO 26000, och 

definieras av tillhörande underkategorier (ISO, 2014). Indikatorerna i denna kategori är 

identiska med indikatorerna för Samhällsengagemang och utveckling, men besvaras istället 

med avseende på definitionen för mänskliga rättigheter. Mätningen av mänskliga rättigheter 

liknar föregående kategori, eftersom indikatorerna bedöms vara tillämpliga för det som avses 

att mätas. 

 

3.3.3 Konsumentfrågor 

Kategori nummer tre har direktöversatts från kärntemat Consumer issues i ISO 26000 och 

definieras av tillhörande underkategorier (ISO, 2014). Indikatorerna är desamma som för 

kategori 1 och 2, med undantag för indikator 3.5 intressenter identifieras, som har 
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exkluderats. Detta då det bedöms som underförstått att kunderna är de intressenter som berörs 

när det talas om konsumentfrågor. Istället har indikatorn ersatts med datasäkerhet (3.5), som 

är ett branschspecifikt inslag hämtat från SASB (2015). SASB understryker att det är särskilt 

viktigt för banker att rapportera om hur känslig information hanteras och vilka 

säkerhetsåtgärder som vidtas vid hantering av kunddata. Således är detta en indikator som kan 

användas för att avgöra om bankerna publicerar branschspecifik CSR-information.  

 

3.3.4 Arbetsförhållanden 

Arbetsförhållanden har översatts från kärntemat Labour practices, och definieras likt 

ovanstående kategorier enligt de frågor som enligt ISO 26000 ingår i temat (ISO, 2014). De 

första fyra indikatorerna är samma som i tidigare kategorier, och besvaras med avseende på 

definitionen för arbetsförhållanden. Indikatorerna inflytande (4.5), mångfald (4.6), arbetsmiljö 

(4.7) och fortbildning (4.8) kommer i första hand från ISO 26000 (ISO, 2010), men kan även 

identifieras i bland annat SASB (2015). Dessa indikatorer behandlar lite mer konkret vilka 

aspekter som företaget tar hänsyn till i relation till sin personal. I och med att banker är 

beroende av humankapital för värdeskapande anses arbetsförhållanden centralt (SASB, 2015).  

 

3.3.5 Rättvisa verksamhetsmetoder 

Den femte kategorin har översatts från ISO 26000:s Fair operating practices och definieras 

av kärntemats tillhörande frågor (ISO, 2014). Precis som tidigare överensstämmer de fyra 

första indikatorerna med ovanstående kategorier, vilka besvaras i anslutning till kategorins 

definition. Med hänsyn till att banker fungerar som finansiella intermediärer, har de också ett 

ansvar för att kontrollera hållbarhetsaspekter hos företag som banken till exempel investerat i 

eller beviljat lån till (Carnevale et al., 2012; Wu och Shen, 2013; SASB, 2014). Av denna 

anledning inkluderas här tre av FN:s 10 principer i Global Compact (UN, 2014), vilka handlar 

om att företag ska försäkra sig om att de inte bidrar till kränkning av mänskliga rättigheter 

(5.5), att de uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik (5.6) och att de arbetar 

mot korruption (5.7). 

 

3.3.6 Miljö 

Kategori nummer sex har översatts från kärntemat the Environment från ISO 26000, och 

definieras likt tidigare kategorier av frågor som enligt ISO 26000 ingår i miljö (ISO, 2014). 
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Indikatorerna är samma som i kategori 1 och 2, vilka även här besvaras i anslutning till 

definitionen för sin kategori.  

 

3.3.7 Organisatorisk styrning 

Den sjunde kategorin är den sista från ISO 26000 och har översatts från kärntemat 

organizational governance (ISO, 2014). Den korta definitionen har inspirerats från 

standardens beskrivning av begreppet, då rapporteringen handlar om hur företaget styrs ur 

CSR-synpunkt (ISO, 2010). Indikatorer som ingår är översikt (7.1), riktlinjer (7.2), 

lagstiftning (7.3) och utvärdering (7.4), som samtliga är hämtade från ISO 26000, varpå 

ytterligare stöd hittas i GRI G4 för 7.1 och i SASB för 7.3. De sista indikatorerna är 

branschspecifika, då det enligt SASB är särskilt viktigt att banker rapporterar om 

riskhantering (7.5) och publicerar stresstest (7.6) för att intressenter ska kunna förlita sig på 

att banken är rustad inför kriser av olika slag. Även Carnevale m.fl. (2012) uppmärksammar 

att det är viktigt för banker att rapportera om sin hantering av risker. 

 

3.3.8 Balans 

Kategori nummer 8 är översatt från kvalitetsprincipen balance från GRI G4 och syftar till att 

bedöma hur CSR-informationen är vinklad (GRI, 2013b). Eftersom det saknas allmänt 

vedertagna regler eller tydlig rapporteringspraxis, är det vanligt att CSR-rapportering 

kritiseras för att vara formad efter företagens egna intressen (Milne, et al., 2006). Genom att 

mäta om publikationen innehåller både positiva och negativa aspekter inom kategorierna 1-7, 

går det emellertid att få en bild av hur objektiv eller opartisk informationen framstår.  

 

3.3.9 Jämförbarhet 

Likt föregående kategori har jämförbarhet översatts från kvalitetsprincipen comparability i 

GRI G4 (GRI, 2013b). Enligt GRI bör CSR-information presenteras så att intressenter kan 

jämföra förändringar över tid och utvärdera företagens prestationer. Vidare menar Leszcynska 

(2012) att jämförbarhet är en grundförutsättning för att CSR-rapporten ska spegla positivt på 

företagets image och underlätta för extern utvärdering. För att undvika subjektiv bedömning 

avser jämförbarhet i denna studie att mäta om företaget publicerar information på ett sätt som 

går att jämföra över tid, inom den aktuella rapporten. Precis som för balans, mäts 

jämförbarheten för kategorierna 1-7.  
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3.3.10 Tydlighet 

Den sista kategorin är översatt från GRI G4:s kvalitetsprincip clarity, vilken handlar om att 

företaget ska publicera information på ett sätt som är lättillgängligt och begripligt för de 

intressenter som väljer att läsa rapporten (GRI, 2013b). Till skillnad från övriga kategorier, 

mäts tydlighet på en mer övergripande nivå genom indikatorerna tillgänglighet (10.1), layout 

(10.2), begriplighet (10.3) och tabeller/figurer (10.4). Eftersom denna kategori innehåller 

indikatorer som kan tilldelas poäng mellan 0-4, framgår det tydligt i kodningsmanualen 

(bilaga 1) hur poängen delats ut, i syfte att undvika alltför subjektiv bedömning. 

 

3.4 Agentteorin 

Om än kontroversiell, är många forskare överens om att agentteorin har spelat en viktig roll 

för organisationsforskning (Eisenhardt, 1989). Redan på 70-talet uttryckte Friedman (i 

McWilliams och Siegel, 2001) att CSR medför agentproblem och onödiga kostnader, och 

CSR har enligt Wadock och Graves (1997) sedan dess varit en omdiskuterad fråga inom 

agentteoretisk forskning. På senare år har attityden till konceptet förändrats och CSR beskrivs 

allt mer ofta som ett verktyg som istället förebygger agentproblem (Dilling, 2010; Frias-

Aceituno, Rodriguez-Ariza och Garcia-Sanchez, 2012; Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez och 

Cuadrado-Ballesteros, 2013). 

 

3.4.1 Bakgrund 

Agentteorin skildrar enligt Hill och Jones (1992) dynamiken som uppstår då en person, 

principalen, delegerar utförandet av en uppgift till en annan person, agenten. I normalfallet 

handlar agentteorin om att aktieägare, som investerar sina tillgångar i ett företag förväntar sig 

att företagsledningen använder resurserna på ett sätt som är gynnsamt för dem. Alltså har 

aktieägarna principalrollen, medan företagsledningen är agent. Emellertid understryker Ross 

(1973) samt Jensen och Meckling (1976) att det förekommer agentelement även inom andra 

organisatoriska relationer, såsom chef och anställd, långivare och låntagare, kund och företag, 

etc.  

Eisenhardt (1989) redogör för att det i huvudsak finns två problem i principal- och 

agentrelationer. Det kan antingen vara att principalen har svårt att verifiera om agenten 

uppträder lämpligt och i enlighet med dennes intressen. Agentproblemet som detta medför 

kallas informationsasymmetri, då agenten har mer information än principalen (Martínez-
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Ferrero et al., 2013). Det andra problemet som kan uppstå är att principalen och agenten har 

olika uppfattningar om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att förebygga risk 

(Eisenhardt, 1989). Detta bottnar ofta enligt Davis, Schoorman och Donaldson (1997) i att det 

finns en intressekonflikt mellan agenten och principalen. Agentteorin bygger nämligen i 

grunden på ett antagande om att inblandade parter agerar rationellt, det vill säga att individens 

strävan efter egen nyttomaximering styr dess handlingar. Hill och Jones (1992) redogör för att 

förutsättningen om konflikter av denna art utgör en grundläggande komponent för 

agentteorin.  

Trots att många forskare är överens om att agentteorin har spelat en viktig roll inom 

organisationsforskning är den kontroversiell (Eisenhardt, 1989). Kritiker anklagar teorin för 

att vara verklighetsfrånkopplad och platt, vilket grundar sig i en uppfattning om att teorin 

bygger på för snäva och förenklade antaganden (Lubatkin, Lane, Collin och Very, 2007; 

Davis et al., 1997; Devers, Wiseman och Holmes, 2007). Emellertid hävdar Wiseman, 

Cuevas-Rodríguez och Gomez-Mejia (2012) att agentteorin är ett effektivt analysverktyg när 

beslutsfattande delegeras, och att det är möjligt att kringgå kritiken genom att utgå från mer 

flexibla antaganden. 

 

3.4.2 CSR som lösning på agentproblem 

CSR har enligt Dilling (2010) blivit viktigare då intressenter ställer allt högre krav på att 

företag tar ett samhällsansvar genom att engagera sig i CSR-aktiviteter. I och med minskat 

förtroende, menar Dilling (2010) att det inte är tillräckligt att ägna sig åt CSR-aktiviteter, utan 

att det också krävs rapportering om dessa. Genom att företaget offentliggör CSR-information 

om sina aktiviteter och prestationer, kan ägare och övriga intressenter kontrollera om 

företagets CSR-arbete lever upp till deras förväntningar (Frias-Aceituno et al., 2012). 

Följaktligen kan frivilligt publicerad information minska informationsasymmetri mellan 

företag och dess intressenter, vilket är ett av de vanligast förekommande agentproblemen 

(Martínez-Ferrero m.fl., 2013). På så sätt får intressenterna en större insyn i företagets 

aktiviteter och större förtroende för företaget.  

Enligt Wu och Shen (2013) är rapportering av CSR-aspekter särskilt komplext inom 

banksektorn. Det beror på att banker fungerar som finansiella intermediärer och därför spelar 

en central roll för den samhällsekonomiska utvecklingen, samtidigt som de i hög utsträckning 

är beroende av samhället i gengäld. Eftersom största delen av deras kapital kommer från 
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insättare och inte från aktieägare betonar Carnevale m.fl. (2012) att banksektorn är känslig för 

kritik från kunder och övriga intressenter. Vidare beskriver Carnevale m.fl. (2012) att banker 

inte bara är ansvariga för sina egna CSR-aktiviteter, då de riskerar att finansiera andra 

företags oetiska eller tvivelaktiga aktiviteter. Enligt Jizi m.fl. (2014) har intressenters 

uppfattning av denna risk ökat väsentligt sedan finanskrisen 2008, vilket också medfört att 

investerare har blivit mer riskaverta. Det är därför viktigt att banker rapporterar om hur de 

arbetar med CSR-relaterad riskhantering i syfte att bevara intressenternas förtroende.  

 

3.4.3 Storlekens inverkan på CSR-information 

Tidigare forskning pekar på att företags storlek är en central faktor när det kommer till vilken 

kvantitet av CSR-information som företag publicerar (Gray et al., 1995; Tsang, 1998; Frias‐

Aceituno et al., 2012; Garcia-Sanchez et al., 2014; m.fl.). Tsang (1998) beskriver som nämnt 

att små företag tenderar att publicera mindre CSR-information än stora eller medelstora 

företag. Alltså bör bankerna inom Mid Cap och Large Cap ha utförligare information än de på 

Small Cap. Emellertid understryker Gray m.fl. (1995) att fastän storlek är en vanlig 

förklaringsfaktor är det sällan den enda, vilket innebär att fler faktorer måste tas i beaktande.  

En anledning till att storlek anses vara en viktig förklaringsfaktor är enligt Frias‐Aceituno 

m.fl. (2012) att större företag har mer resurser att lägga på CSR-aktiviteter och dess 

rapportering. En annan orsak är enligt Garcia-Sanchez m.fl. (2014) att större företag syns mer 

än små eller medelstora företag, och därför tenderar att publicera mer utförlig CSR-

information. Detta kan genom agentteoretiska resonemang förklaras av att större företag har 

fler intressenter och utsätts för större CSR-relaterade risker. Vidare redogör Frias-Aceituno 

m.fl. (2012) för att stora företag publicerar information som är mer jämförbar. Det går därför 

att anta att de svenska bankerna inom Large Cap ger ut information som är jämförbar med den 

hos de danska Large Cap-bankerna.   

 

3.5 Institutionell teori 

Det finns gott om företagsekonomisk forskning som fördjupar sig i CSR, men få studier 

undersöker dess relevans för institutioner (Brammer et al., 2012). Därför 

används institutionell teori sällan för att förklara varför företag CSR-rapporterar (Brammer et 

al., 2012; Campbell, 2007; Aguilera och Jackson, 2003; m.fl.). Institutionell teori är dock 

central för denna studie då teorin anses särskilt lämpad för internationell jämförelse av 
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motiven bakom CSR och dess rapportering (Brammer et al., 2012; Matten och Moon, 2008; 

Aguilera och Jackson, 2003).  

 

3.5.1 Bakgrund 

1977 publicerade Meyer och Rowan en banbrytande artikel som visar att organisationer i 

postindustriella civilisationer ofta uppvisar en struktur, som bygger på myter vilka sällan 

representerar företagens verkliga krav. Meyer och Rowans (1977) studie pekar på att de 

organisationer som anpassat den institutionella strukturen efter dessa myter uppfattas som mer 

legitima, blir mer framgångsrika och ökar sina chanser till långsiktig överlevnad. Således är 

det möjligt att den institutionella strukturen kan ha en socialt delad betydelse då 

företagsinformation förmedlas till såväl interna som externa intressenter. Denna tanke om 

frikoppling kom enligt Tolbert och Zucker (1999) samt Scott (2008) att ligga till grund för 

den institutionella teori som utvecklats med åren. 

I och med ökad globalisering menar Matten och Moon (2008) likt DiMaggio och Powell 

(1991) att organisationers strukturer blir allt mer homogena i syfte att behålla sin legitimitet. 

Detta utgör grunden till den nya institutionella teorin, där legitimitet uppnås genom tre 

huvudfaktorer; tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism 

(DiMaggio och Powell, 1991). Tvingande isomorfism bygger enligt Matten och Moon (2008) 

på att företags legitimitet uppkommer ur extern reglering från normer eller lagar, vilket 

överensstämmer med Danmark som har lagreglerad CSR-rapportering (Danish Business 

Authority, 2015b). Mimetisk isomorfism handlar enligt Matten och Moon (2008) istället om 

att uppnå legitimitet genom att imitera framgångsrika organisationer inom samma bransch och 

är en vanlig drivkraft bakom frivillig CSR. Den mimetiska isomorfismen kan därmed 

tillämpas på Sveriges frivilliga rapportering. Den tredje grenen, normativ isomorfism, bygger 

på att praxis fastställs direkt eller indirekt via etablerade branschorganisationer eller 

utbildningsinstanser. Det kan således fastställas att den tvingande isomorfismen och den 

mimetiska isomorfismen är centrala för denna studie.  

 

3.5.2 Institutionell teori och internationella skillnader i CSR  

Internationella jämförelser av CSR har blivit allt viktigare inom CSR-forskning då nyare 

studier enligt Campbell (2007) påvisar att det finns markanta skillnader i länders tillämpning, 

och att det därför finns ett behov av vidare forskning inom detta område. Brammer m.fl. 
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(2012) och Campbell (2007) menar i likhet med Matten och Moon (2008) att dessa 

tvärkulturella skillnader bottnar i att CSR påverkas av dess kontext då intressenters behov av 

CSR-information skiljer sig mellan länder. Således kan land betraktas som en central 

förklaringsfaktor för CSR-rapportering. 

Matten och Moon (2008) menar i likhet med Campbell (2007) att internationella skillnader i 

CSR kan förklaras av den historiska tillväxten för ett lands institutionella ramverk, i vilket 

kultur och politik har en avgörande roll. Det kulturella systemet speglar enligt Matten och 

Moon (2008) synen på samhälle, stat och näringsliv, medan det politiska systemet präglas av 

statens makt som inom Europa haft ett stort inflytande på organisationer och dess sociala 

ansvarstagande. (Lijphart, 1984; Matten och Moon, 2008). Statlig reglering är därför en 

vanlig institutionell förklaring till varför organisationer CSR-rapporterar (Campbell, 2007), 

men hur denna reglering ser ut kan enligt McWilliams m.fl. (2006) variera mellan länder. 

 

3.5.3 CSR i Danmark och Sverige  

En central fråga kring CSR är som nämnts huruvida dess rapportering bör regleras, eftersom 

det bidrar till att företag publicerar mer omfattande information än de som rapporterar på 

frivillig basis (Perrault Crawford och Williams, 2010, Dhaliwal et al., 2012). Danmark var 

enligt Tschopp m.fl (2012) det första landet i världen att införa lagreglerad CSR-rapportering, 

och anses idag var ett av de ledande länderna för hållbarhetsrapportering (Vallentin, 2013; 

Danish Business Authority, 2015a). I Danmark är stora eller börsnoterade företag, sedan 

2009, enligt lag skyldiga att inkludera hållbarhetsinformation i sin årsredovisning (Danish 

Business Authority, 2015b). Denna CSR-rapportering ska innehålla information om hur 

organisationen arbetar med hållbarhet, hur arbetet förverkligats, en utvärdering av arbetet och 

framtida mål.  

Inför år 2013 skärptes lagstiftningen kring CSR, och idag är danska företag inte bara skyldiga 

att rapportera om dess CSR-prestationer, utan också om de förebyggande åtgärder som vidtas 

för att skydda mänskliga rättigheter och miljö (Danish Business Authority, 2015c). Danmarks 

CSR-rapportering har en stark koppling till branschorganisationen Danish Council for 

Corporate Responsibility, vilka samarbetar med den danska regeringen i frågor rörande 

hållbarhetsrapportering (Danish Council for Corporate Responsibility, 2015). Organisationen 

antar ett internationellt perspektiv av CSR och utgår från Europakommissionens uppmaning 

från 2011, vilka omvandlats till rekommendationer för nationell lagstiftning. 
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Även Sverige anses enligt Hąbek och Wolniak (2013) ligga i framkant gällande CSR-

rapportering. Svenska organisationer omfattas idag av det ägardirektiv som trädde i kraft 

2008, vilket innebär att svenska bolag med statligt ägande ska rapportera enligt GRI:s 

riktlinjer. Privatägda företag hållbarhetsrapporterar istället på frivillig basis, om de inte 

omfattas av undantagen i Årsredovisningslagen, ÅRL. Det innebär att större svenska företag 

som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt lag är skyldiga att ge ut viss 

hållbarhetsinformation, vilket framgår av 6 kap. 1 § fjärde stycket ÅRL (SFS 1995:1554). 

Men i och med det EU-direktiv som blir gällande 2017 kommer stora svenska företag, likt 

Danmark, att omfattas av lagreglerad CSR-rapportering (European Commission, 2014b). 

Således är reglering ett såväl nationellt som internationellt växande fenomen och en 

förklaringsfaktor som bör inverka på företags CSR-rapportering. 

 

3.5.4 Institutionell struktur i Danmark och Sverige 

Det finns enligt Bryntse och Greve (2002) en allmän uppfattning om att den svenska 

institutionella strukturen liknar den danska, då såväl Danmark som Sverige utgör 

välfärdssamhällen där staten har ett stort inflytande. Emellertid finns det ett flertal 

ekonomiska, nationellt kulturella och industriella faktorer som särskiljer dessa länder. Den 

största skillnaden mellan Sverige och Danmark är enligt Bryntse och Greve (2002) den 

nationella kulturen, vilken enligt Hofstede (1983) är den kultur som inte tar hänsyn till att 

skillnader kan finnas mellan olika grupper i en nation. Den svenska nationella kulturen 

präglas enligt Bryntse och Greve (2002) av en stark social struktur i vilken administration, 

långsiktig planering och lagstiftning anses centralt. I motsats till Sverige anses den Danska 

nationella kulturen bygga på en flexibel social struktur som präglas av snabba beslut (Bryntse 

och Greve, 2002). Det kan därför antas att Danmark snabbare införlivar nya 

rekommendationer för hållbarhetsrapportering. 

Hofstede (1983) menar att nationell kultur är ett fundamentalt fenomen, vilket innebär att 

detta också speglas i företagsvärlden. Det är därför naturligt att nationell kultur spelar en 

viktig roll i tvärkulturella studier. Emellertid är det kulturella begreppet ofta svårt att 

identifiera då det är vagt och innefattar osynliga regler såsom normer. Ett sätt att definiera 

kultur är enligt Hofestede (1983, s. 76) följande: ”it is that part of our conditioning that we 

share with other members of our nation, region, or group but not with members of other 

nations, regions, or groups”. Med andra ord är det inte nödvändigtvis landsgränser som utgör 

nationell kultur utan denna kultur kan påverkas av andra aspekter, som till exempel språk och 
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regioner. Trots att denna studie inte mäter nationell kultur bör det uppmärksammas att det 

finns kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark, och att dessa kan inverka på 

resultaten. 

 

3.5.5 Tidsaspektens inverkan på CSR-information 

Som tidigare nämnts är det först på senare år som företag börjat ägna mer tid och resurser åt 

CSR (González-Rodríguez et al., 2015; Malsch, 2013). En bidragande faktor är enligt Holder-

Webb, Cohen, Nath och Wood (2009) att investerare och kunder får allt större intresse för 

CSR och därför ställer högre krav på att företag hållbarhetsrapporterar. I takt med att 

påtryckningarna ökar, pressas allt fler företag till att CSR-rapportera, samtidigt som företagen 

behöver publicera mer information för att möta intressenternas krav. Det innebär att företag i 

regel publicerar mer CSR-information för varje år som går (Gray et al., 1995; Tschopp och 

Huefner, 2015). Dock betonar Laidroo och Ööbik (2013) att hållbarhetsrapportering är en 

trend som präglas av såväl toppar som dalar, där olika händelser kan påverka vad företag 

rapporterar om och hur omfattande rapporteringen är. Det är därför anmärkningsvärt att CSR-

forskning sällan tar hänsyn till tidsaspekten (Lenzen, Dey och Murray, 2004).  

Finanskrisen 2008 är ett exempel på en yttre omständighet som tycks inverka på bankers 

CSR-rapportering, då forskare som Laidroo och Ööbik (2013) påvisat att banker lämnat ut en 

större mängd CSR-information efter denna händelse. Ett annat exempel är den lagreglering 

som Danmark införde under 2009, vilken skärptes år 2013 (Danish Business Authority, 

2015b, 2015c). Det finns alltså konkreta händelser som påverkat hur svenska och danska 

banker CSR-rapporterar, men hur stor inverkan dessa händelser har haft är svårt att avgöra. 

Det kan också antas att det finns många händelser som inte har lika påtaglig anknytning till 

banker, men som också kan påverka rapporteringen. Således kan det konstateras att tid är en 

väsentlig faktor, men att tid i sig inte ensamt kan förklara den ökade trenden av CSR-

rapportering, då det kan finnas ett flertal andra inflytelserika faktorer. Det bör också 

uppmärksammas att hållbarhetsrapportering är ett fenomen som ännu inte nått sin fulla 

potential (Tschopp och Huefner, 2015). Trots att många banker redan idag CSR-rapporterar, 

kan det alltså antas att konceptet kommer fortsätta växa även framöver.  
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3.6 Teoretisk modell 

Den teoretiska modellen presenterar studiens problem ur ett teoretiskt perspektiv, och avser 

alltså inte att illustrera vad god rapporteringssed faktiskt mäter.  

Figur 4: Teoretisk modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan visar de agentteoretiska problem som kan uppstå mellan företag och dess 

intressenter, det vill säga informationsasymmetri och risk. Som nämnts i avsnitt 3.4.1 uppstår 

informationsasymmetri då företagsledningen har större insyn i företagets aktiviteter än 

intressenterna, medan risk kan förknippas med att intressenterna kan tappa förtroende för 

företaget. Såväl informationsasymmetri som risk kan förebyggas med hjälp av CSR-

rapportering.   

CSR-rapporteringens utformning kan i sin tur påverkas av ett antal faktorer. Exempelvis 

framgår det av avsnitt 3.4.3 att företagets storlek kan vara avgörande för om och hur företaget 

hållbarhetsrapporterar. Vidare visar avsnitt 3.5.5 att även tid kan vara en viktig faktor. I och 

med att denna studie tittar CSR-rapportering inom två länder, kan också institutionella 

skillnader ha en inverkan, vilket diskuterats i bland annat avsnitt 3.5.1. 
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3.7 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen är en sammanställning över hur denna studie utförs. Variablerna 

nationell kultur, informationsasymmetri och risk har plockats bort från den teoretiska 

modellen då dessa är svåra att kvantifiera och mäta på ett meningsfullt sätt. 

Figur 5: Undersökningsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna studie utgår från frivillig CSR-rapportering från svenska börsnoterade banker och 

reglerad CSR-rapportering från danska börsnoterade banker. Vidare undersöks hur faktorerna 

land, storlek och tid påverkar CSR-rapporternas nivå av god rapporteringssed. Utförligare 

information om hur god rapporteringssed mäts återfinns i avsnitt 3.3. 
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4 Empiri och analys 

Empiriavsnittet består av en första analys som presenterar och diskuterar studiens 

övergripande resultat. Resultaten illustreras med hjälp av figurer och struktureras med 

utgångspunkt i förklaringsfaktorerna land, storlek och tid.  

4.1 Land 

Figur 6 och 7 nedan visar den genomsnittliga nivån av god rapporteringssed, fördelat efter 

bank och land. Figur 6 illustrerar god rapporteringssed för samtliga banker i Sverige och 

Danmark, medan figur 7 visar skillnader utifrån land.  

Figur 6: Resultat, god rapporteringssed 

 

Figur 7: Jämförelse, god rapporteringssed i Sverige och Danmark 
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Figur 7 visar att den genomsnittliga nivån hos samtliga svenska banker är 60 %, medan den 

för danska banker är 25 %. Det är alltså tydligt att svenska banker totalt sett publicerar en 

större mängd relevant CSR-information än danska. En förklaring till dessa skillnader är att 

Danmarks resultat, som har betydligt fler börsnoterade banker, har en större spridning än 

Sveriges. Medan Danske banks CSR-rapporter erhåller studiens högsta nivå av god 

rapporteringssed, med 78 %, har Fynske bank lägst då det är den enda banken i urvalet som 

helt valt bort att publicera CSR-information, och därför får 0 %. Det innebär att Danmark har 

en vidd på 78 procentenheter, mot Sveriges 20. Den stora spridningen av Danmarks resultat 

visar att landstillhörighet i sig inte säger särskilt mycket om nivån av god rapporteringssed, 

utan att det finns andra faktorer som påverkar CSR-rapporteringen i större omfattning. 

Resultaten är inte oväntade eftersom Sveriges 4 banker tillämpar både Global Compact och 

GRI, medan 6 av 24 danska banker följer Global Compact och 2 av 24 följer GRI (bilaga 2). 

Emellertid uppmanar dansk lagstiftning företag att använda Global Compact 

(Retsinformation, 2008), vilket innebär att det är principer som anses lämpliga att följa såväl 

inom Sverige som Danmark. Men på grund av att lagen formulerar detta som ett förslag 

(Retsinformation, 2008), är det inte konstigt att så pass få banker tillämpar principerna. Det 

bör dock understrykas att tillämpning av dessa principer inte är avgörande för nivån av god 

rapporteringssed. Exempelvis framgår det i figur 6 att Spar Nord Bank, som följer bland annat 

Global Compact, endast har 11 %, samtidigt som Danske Andelskassers bank, som inte följer 

några principer eller standarder utöver lagstiftningen, har hela 36 % (bilaga 2). Detta pekar på 

att den lagstiftade regleringen täcker ett flertal av aspekterna som ingår i god 

rapporteringssed, vilket innebär att reglering i viss mån påverkar hur mycket relevant CSR-

information som bankerna publicerar.  

 

4.2 Storlek 

Figur 8 nedan visar samtliga bankers genomsnittliga nivå av God rapporteringssed, fördelat 

efter segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Medan Danmark har banker inom 

samtliga segment, har Sverige endast banker inom Large Cap, vilket innebär att det inte går 

att mäta storleksskillnader inom Sverige. I och med att resultaten inte visar på någon avsevärd 

skillnad mellan de svenska och danska Large Cap-bankerna, analyseras de gemensamt när 

förklaringsfaktorn storlek diskuteras.  
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Det framgår tydligt av figur 8 att bankerna inom Large Cap publicerar mer relevant CSR-

information än de inom övriga segment, som i sin tur har en förhållandevis jämn nivå. 

Resultaten pekar alltså på att storlek är en central förklaringsfaktor för god rapporteringssed 

och av denna anledning läggs stor vikt vid detta område i analysavsnittet 5.2. Emellertid bör 

det uppmärksammas att fastän god rapporteringssed bygger på principer och standarder som 

riktar sig till såväl stora som små företag, uppmanar Europakommissionen endast storföretag 

att följa bland annat Global Compact och ISO 26000 (European Commission, 2011).  

Denna uppmaning medför att samtliga svenska banker och 12 av de största bankerna i den 

danska populationen, utöver dansk lagstiftning, utsätts för ytterligare påtryckning att tillämpa 

Global Compact. Emellertid uttrycker den danska regeringen att samtliga företag bör följa 

principerna (The Danish Government, 2012), vilket betyder att resterande 12 banker också 

förväntas följa dessa. Det kan dock konstateras att Europakommissionens och regeringens 

uppmaningar inte haft önskad effekt på de danska bankerna, eftersom endast 3 av 4 banker 

inom Large Cap, 1 av 4 i Mid Cap och 4 av 16 Small Cap-banker tillämpar Global Compact 

(bilaga 2). Andra bakomliggande faktorer som kan förklara skillnader avseende storlek 

beaktas och behandlas i analysavsnittet 5.2. 

Figur 8: Jämförelse, god rapporteringssed i Large Cap, Mid Cap och Small Cap 

 

Vidare visar nedanstående figur, 9, tydligt på att Large Cap-bankerna har högre poäng än de i 

Mid Cap och Small Cap inom samtliga kategorier. Det är dock anmärkningsvärt att Large 

Cap, likt de andra segmenten får låga poäng för kategorierna balans och jämförbarhet. Det 

innebär att bankerna i samtliga segment är dåliga på att publicera information om brister i 

CSR-arbetet och att återknyta till konkreta resultat från tidigare år. Således kan det 

ifrågasättas huruvida företagets rapportering i realiteten speglar årets CSR-aktiviteter. I och 

med att bankerna sällan redogör för tidigare års prestationer blir det också svårt för läsaren att 

bedöma vilka förändringar som skett. Det bör dock noteras att kriterierna balans och 
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jämförbarhet inte är innehållsliga utan bygger på en övergripande bedömning som i viss mån 

är subjektiv. När det kommer till de innehållsliga kategorierna, 1-7, framgår det att Mid Cap 

och Small Cap är dåliga på att rapportera om kategorierna mänskliga rättigheter och rättvisa 

verksamhetsmetoder. Vad detta kan bero på diskuteras mer ingående i analyskapitlets avsnitt 

5.2.  

Figur 9: Kategorier, fördelat efter segment 

 

Resultaten visar också att samtliga tre segment är bäst på att rapportera om de innehållsliga 

kategorierna samhällsengagemang och utveckling, arbetsförhållanden samt miljö. Det är 

logiskt att bankerna är duktiga på att rapportera om samhällsengagemang och utveckling då 

CSR i grund och botten handlar om att företag har ett ansvar gentemot dess samhälle och 

intressenter (Leszczynska, 2012; Raluca, 2013; Dahlsrud, 2008). Även miljöfrågor är 

fundamentalt för CSR då de utgör en grundpelare inom hållbarhetsrapportering (Brammer et 

al., 2012; Leszcynska, 2012; Raluca, 2013; m.fl.). Det är inte heller förvånande att företagen 

rapporterar utförligt om arbetsförhållanden, eftersom personalen är så pass betydande för 

bankers framgång (SASB, 2015).  

6
4

3
8

3
8

5
5

0

3

6
0

2
7

3
3

7
1

4
6

3
8

5
0

0

9

7
8

3
3 3
4

6
0

1
0

1
6

1
5

1

5

2
2

1

3

6
4

2
9

2
7

L A R G E  C A P  ( S V E R I G E  &  D A N M A R K ) M I D  C A P  ( D A N M A R K ) S M A L L  C A P  ( D A N M A R K )

N
IV

Å
, %

KATEGORIER, SEGMENT

1. Samhällsengagemang och utveckling 2. Mänskliga rättigheter
3. Konsumentfrågor 4. Arbetsförhållanden
5. Rättvisa verksamhetsmetoder 6. Miljö
7. Organisatorisk styrning 8. Balans
9. Jämförbarhet 10. Tydlighet



38 
 

Vad gäller andra branschspecifika aspekter såsom indikatorerna datasäkerhet (3.5), 

Riskhantering (7.5) och Stresstest (7.6), visar kodningen att det nästan uteslutande är Large 

Cap-banker som tar hänsyn till dessa. Emellertid är det påtagligt att även Large Cap-bankerna 

är dåliga på att rapportera om datasäkerhet, som enligt SASB (2015) anses vara en av de 

viktigaste aspekterna för banker, då det endast förekommer i 2 av urvalets 155 publikationer. 

Detsamma gäller för publicering av stresstest, som observeras i 5 av publikationerna. Det går 

följaktligen att fastställa att såväl svenska som danska banker inte publicerar tillräckligt 

mycket information som är relevant för bankbranschen, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.2. 

 

4.3 Tid 

Eftersom studien görs longitudinellt och inkluderar CSR-rapporter från 2009-2014, finns 

möjlighet att jämföra eventuella förändringar över tid. Nedan presenteras den genomsnittliga 

nivån av god rapporteringssed för samtliga banker i form av en tidslinje som sträcker sig från 

2009 till 2014 (figur 10). Enligt figuren är nivån 22 % år 2009, 27 % år 2010 och 31 % år 

2011. Under 2013 har den stigit till 36 % och under 2014 till 37 %. Den streckade linjen visar 

tydligt på en positiv trend, där den generella nivån av god rapporteringssed ökat med 15 

procentenheter mellan 2009 och 2014. Det betyder att tid är en förklaringsfaktor när det 

kommer till hur mycket relevant CSR-information som bankerna ger ut. Därför är detta en 

aspekt som diskuteras närmare i analysens avsnitt 5.3.  

Figur 10: God rapporteringssed över tid 
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Resultaten i figur 11 nedan visar de danska bankernas genomsnittliga poäng för de olika 

kategorierna som ingår i god rapporteringssed, från 2009-2014. Precis som för den 

genomsnittliga nivån av god rapporteringssed i figur 10, har även poängen ökat för samtliga 

kategorier i Danmark mellan 2009 och 2014. Figuren visar att det skett en årlig ökning för alla 

kategorier utom konsumentfrågor, balans och jämförbarhet. Emellertid är kategorierna balans 

och jämförbarhet som nämnts till viss del subjektiva och visar så pass marginella skillnader 

att de inte behandlas vidare. Detsamma gäller för konsumentfrågor, där den enda nedgången 

som observeras är en minskning på 1 procentenhet mellan 2011 och 2012. En intressant 

upptäckt är dock att rapporteringen om mänskliga rättigheter ökat som mest mellan 2012 och 

2013, vilket illustreras tydligare i nedanstående figur 11. En förklaring kan vara att CSR-

lagstiftningen skärpts inför år 2013, genom att införa krav på rapportering om förebyggande 

åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter och miljö (Danish Business Authority, 2015c).  

Figur 11: Poäng för samtliga kategorier i Danmark över tid 

 

Det kan alltså fastställas att regleringen har påverkat hur de danska bankerna rapporterar om 

mänskliga rättigheter. Emellertid observeras ingen nämnvärd ökning i rapportering av 

miljömässiga aspekter mellan 2012-2013, vilket också framgår av nedanstående figur (figur 

12). Detta är inte förvånande, då miljörapportering är en central punkt i den danska 
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regeringens handlingsplan för CSR år 2008-2012 och är därmed en aspekt som bankerna 

rapporterade om även innan lagskärpningen (The Danish Government, 2008). Det går därför 

inte att påstå att lagförändringen i sig har bidragit till en ökad miljörapportering. Men det går 

ändå att observera en tydlig trend, där även miljörapporteringen blir bättre för varje år, vilket i 

sin tur bidrar till den generella ökningen av god rapporteringssed. 

Figur 12: Mänskliga rättigheter och miljö i Danmark över tid 

 

I figur 13 nedan presenteras de svenska bankernas genomsnittliga poäng inom samtliga 

kategorier, fördelat över åren 2009-2014. Resultaten visar att alla kategorier har en högre 

poäng 2014 än 2009, vilket innebär att tidsaspekten även i Sverige har en positiv inverkan på 

samtliga kategorier. Den största skillnaden som noteras är att bankernas rapportering om 

mänskliga rättigheter, i likhet med Danmark, ökat som mest under år 2013. Kodningen visar 

att samtliga banker utom Swedbank ökat sin rapportering om mänskliga rättigheter. Dock har 

Swedbank likt SEB och Nordea under 2013 vidtagit förbättrande åtgärder inom området 

(Swedbank, 2013; SEB, 2013; Nordea, 2013).  

Den ökade rapporteringen kan antas ha en koppling till den nationella konferens som ägt rum 

2013, med mänskliga rättigheter som ett av tre huvudteman, samt att Sveriges regering samma 

år uppmärksammat vikten av att företag rapporterar om denna aspekt (Regeringskansliet, 

2015). Vidare visar resultaten att även Sveriges banker är sämst på att rapportera om 

kategorierna balans och jämförbarhet. Emellertid kan det observeras en väsentlig förbättring 

av rapporteringens jämförbarhet under 2013. Det kan ha ett samband med lanseringen av 
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GRI:s G4-riktlinjer som samtliga Svenska banker följer (GRI, 2015; bilaga 2), vilket dock inte 

kan fastställas. Därför utesluts denna observation i analysens avsnitt 5.1 och 5.3, som istället 

fokuserar på den ökade rapporteringen om mänskliga rättigheter. 

Figur 13: Poäng för samtliga kategorier i Sverige över tid 
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5 Diskussion och vidare analys  

I detta kapitel diskuteras de empiriska resultat som är väsentliga för denna studie. 

Resonemang från den första analysen utvecklas och ställs mot studiens teoretiska referensram 

i en vidare analys, vilken struktureras efter förklaringsfaktorerna land, storlek och tid.  

5.1 Land 

Resultaten i avsnitt 4.1 pekar på att de svenska bankerna generellt sett håller en högre nivå av 

god rapporteringssed än de danska (figur 7). Men i och med att resultaten för de danska 

bankerna har en så pass stor spridning, går det som nämnts inte att fastställa om land kan 

förklara nivån av god rapporteringssed (figur 6). Eftersom reglering är det som i huvudsak 

skiljer länderna åt, motsäger resultaten påståendet från Dhaliwal m.fl. (2012) samt Perrault 

Crawford och Williams (2010) om att företag med reglering publicerar mer omfattande 

information än de som rapporterar på frivillig basis. Dock visar figur 11 att de danska 

bankerna under 2013 ökat sin rapportering om mänskliga rättigheter i anslutning till den 

lagskärpning som trätt i kraft samma år (Danish Business Authority, 2015c). Detta pekar på 

att den statliga regleringen de facto har en effekt på hur danska banker CSR-rapporterar, 

vilket går i linje med den institutionella teorin (Campbell, 2007). Emellertid kan det endast 

observeras att reglering har inverkan på just denna kategori och det går därför inte att se om 

andra kategorier påverkas av detta. 

Även de svenska bankerna har under 2013 förbättrat sin rapportering om mänskliga 

rättigheter, men i betydligt större utsträckning än de danska (figur 13). Det innebär att 

mimetisk isomorfism, som bygger på att företag anpassar sig till vad som i branschen anses 

legitimt, har större inflytande över CSR-rapporteringens kvantitet än tvingande isomorfism, 

vilken uppkommer ur lagreglering (Matten och Moon, 2008). Detta kan rimligen förklaras av 

att de svenska bankerna, som nämnts i avsnitt 4.1, i högre utsträckning följer de principer och 

standarder som legat till grund för god rapporteringssed och därför har bättre förutsättningar 

att publicera relevant information (bilaga 2). Men i och med att det finns banker som inte 

följer några principer eller standarder utöver lagstiftningen, och ändå erhåller högre nivå än de 

banker som gör det (figur 6), kan det antas att det finns andra faktorer som i högre 

utsträckning påverkar nivån av god rapporteringssed. Det bör också betonas att det som 

nämnts i avsnitt 3.5.4 finns kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark, vilka inte 

inkluderats i studien men som kan påverka resultaten (Bryntse och Greve, 2002). 
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5.2 Storlek 

Resultaten från figur 7 visar att de svenska och danska Large Cap-bankerna håller en relativt 

jämn nivå av god rapporteringssed, och därför analyseras dessa gemensamt i detta avsnitt. 

Som nämnts avsnitt 4.2 bör det dock uppmärksammas att det endast är Danmark som har 

banker inom Small Cap och Mid Cap. Det innebär att danska banker är överrepresenterade i 

denna analys, och att det därför inte går att generalisera storleksskillnader till den svenska 

populationen. Emellertid avser denna studie att undersöka om och hur bankers storlek 

påverkar nivån av god rapporteringssed, och inte hur nivån skiljer sig mellan segment i olika 

länder.  

Vidare kan det antas att samtliga svenska och danska banker, oavsett storlek, håller en hög 

nivå av god rapporteringssed då såväl Danmark som Sverige anses ledande när det kommer 

till CSR-rapportering (Hąbek och Wolniak 2013; Vallentin, 2013). Resultaten i figur 9 visar 

dock att bankerna inom Large Cap ger ur betydligt mer relevant CSR-information än de inom 

övriga segment. Detta går i linje med tidigare forskning som pekar på att storlek är en central 

faktor när det kommer till vilken kvantitet av CSR-information som företag publicerar (Gray 

et al., 1995; Tsang, 1998; Frias‐Aceituno et al., 2012; Garcia-Sanchez et al., 2014; m.fl.). Det 

är alltså påtagligt att storlek är en faktor som kan förklara nivån av god rapporteringssed. 

Således strider denna studies resultat mot Hąbek och Wolniaks (2013) uppfattning om att 

storlek inte bör inverka på CSR-rapportering när reglering förekommer. Vidare motsäger 

resultaten Tsangs (1998) påstående om att ju större ett företag är, desto mer CSR-information 

lämnas ut. Enligt Tsangs resonemang bör Large Cap ha högre nivå av god rapporteringssed än 

Mid Cap, som i sin tur har en högre nivå än Small Cap. Dock visar figur 9 att bankerna inom 

Mid Cap och Small Cap har en förhållandevis jämn nivå av god rapporteringssed.  

Som diskuterat i avsnitt 4.2 visar figur 9 att fastän Large Cap-bankerna generellt har en hög 

nivå av god rapporteringssed, erhåller de i likhet med övriga segment låga poäng för de 

övergripande kategorierna balans och jämförbarhet. Dessa resultat överensstämmer med 

tidigare forskning som visar att större företag publicerar mer jämförbar och objektiv 

information (Frias-Aceituno et al., 2012). Emellertid erhåller Large Cap-bankerna betydligt 

lägre poäng för dessa kategorier än för övriga. På grund av att bankerna inte har tillräckligt 

jämförbara rapporter, menar Leszcynska (2012) att det blir svårt för externa aktörer att 

utvärdera företagets CSR-prestationer. Att bankerna också erhåller låga poäng för balans är 

inte förvånande då CSR-rapporter ofta kritiseras för att endast innehålla information som 
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reflekterar positivt på företaget (Milne et al., 2006). Detta tyder på att informationen inte ger 

en tillräckligt heltäckande bild av bankernas CSR-aktiviter, trots att detta enligt Jizi m.fl. 

(2014) är viktigt för banksektorn. Men på grund av att jämförbarhet och balans är kategorier 

som till viss del bygger på subjektiv bedömning, bör dessa resultat tolkas med viss 

försiktighet. 

Vidare visar resultaten att banker i Small Cap och Mid Cap, i jämförelse med Large Cap är 

betydligt sämre på att rapportera om kategorierna mänskliga rättigheter och rättvisa 

verksamhetsmetoder (figur 9). Det är följaktligen intressant att titta närmare på varför det 

endast är Large Cap-bankerna som tycks prioritera rapportering om dessa aspekter. I 

synnerhet då banker enligt Carnevale m.fl. (2012) löper stor risk för att finansiera andra 

företags oetiska aktiviteter och därför granskas noga av omvärlden. En förklaring kan enligt 

Garcia-Sanchez m.fl. (2014) vara att ju större ett företag är desto mer syns det, och därför 

tenderar storlek att påverka hur utförlig CSR-informationen är. Detta kan också bero på att 

större företag enligt Frias‐Aceituno m.fl. (2012) har mer resurser att lägga på CSR-aktiviteter 

och dess rapportering. Det är således inte konstigt att Large Cap-bankerna är bäst på att 

rapportera om dessa aspekter. Men på grund av att banksektorn är särskilt känslig för kritik 

från intressenter (Carnevale m.fl., 2012), är det ändå väsentligt för samtliga banker att 

rapportera om hur de arbetar med aspekter som mänskliga rättigheter och rättvisa 

verksamhetsmetoder.   

Som nämnts menar forskare som Eccles m.fl. (2012) samt Wu och Shen (2013) att företag ska 

anpassa CSR-rapporteringen efter bransch. Även SASB (2015) belyser vikten av detta, och 

beskriver att banker bör rapportera om branschspecifika faktorer såsom datasäkerhet, 

riskhantering och stresstest. Det finns alltså en uppfattning om att vad som utgör relevant 

CSR-information beror av bland annat bransch. Emellertid är SASB (2014) en amerikansk 

organisation och det bör därför uppmärksammas att det kan finnas andra indikatorer som är 

viktiga för europeiska banker. Men på grund av att det är den enda etablerade organisationen 

som ger ut standarder för banksektorn utgår god rapporteringssed från SASB:s 

rekommendationer.   

Resultaten visar att det nästan uteslutande är Large Cap-banker som inkluderar de 

branschspecifika aspekter som nämnts ovan, och även de är dåliga på att ta upp sådan 

information (figur 9). Det kan alltså fastställas att bankerna inte publicerar tillräckligt mycket 

branschspecifik information, trots att de enligt Jizi m.fl. (2014) förväntas ge sina intressenter 
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tydlig insyn i sitt CSR-arbete. En orsak till att det är viktigt att inkludera denna typ av 

information är att intressenter, till följd av finanskrisen 2008, blivit allt mer medvetna om 

bankers risker (Jizi et al., 2014). Detta talar för att god rapporteringssed fyller en viktig 

funktion genom att uppmärksamma aspekter som även de större bankerna tenderar att missa. 

Vidare påvisar detta att det finns behov av att utveckla ett ramverk för CSR-rapportering som 

tar bättre hänsyn till europeiska banker.  

 

5.3 Tid 

Denna studie inkluderar tid som en förklaringsfaktor eftersom det är en aspekt som anses 

central för CSR, samtidigt som den sällan inkluderas i CSR-forskning (Lenzen, Dey och 

Murray, 2004). Resultaten i figur 10 visar tydligt att god rapporteringssed ökar något för varje 

år, vilket går i linje med tidigare forskning som påvisar att företag med tiden publicerar mer 

CSR-information (Tschopp och Huefner, 2015; Gray et al., 1995). I och med att 

hållbarhetsrapportering är ett fenomen som enligt Tschopp och Huefner (2015) inte nått sin 

fulla potential, kan det också antas att bankerna även framöver kommer fortsätta publicera 

mer relevant CSR-information. Emellertid understryker Laidroo och Ööbik (2013) att CSR är 

en trend som fluktuerar då företag påverkas av yttre händelser. Det är därför inte konstigt att 

god rapporteringssed ökar olika mycket från år till år.  

År 2013 observeras en påtaglig ökning av bankernas rapportering om mänskliga rättigheter i 

både Sverige och Danmark (figur 11, 12 och 13). Att de danska bankerna förbättrat sin 

rapportering är rimligen ett svar på den lagskärpning som skett samma år (Danish Business 

Authority, 2015c). För de svenska bankerna kan det istället antas att förändringen har en 

koppling till den nationella konferens som ägt rum under året samt att Sveriges regering 

samtidigt uppmärksammat frågan (Regeringskansliet, 2015). Det kan också antas att 

finanskrisen 2008 inverkat på bankernas CSR-rapportering, då det medfört att intressenter 

ställer högre krav på insyn i bankers verksamhet (Jizi et al., 2014; Laidroo och Ööbik, 2013). 

Men eftersom samtliga CSR-rapporter i denna studie publicerats år 2009 och framåt går det 

inte att mäta vilken effekt krisen haft.  

Det kan alltså konstateras att det finns konkreta händelser som tycks påverka hur mycket 

relevant information som bankerna ger ut. Men ökningen av god rapporteringssed kan också 

ha påverkats av att företag på senare år börjat ägna mer tid och resurser åt CSR (González-

Rodríguez et al., 2015; Malsch, 2013). Detta bottnar sannolikt i att investerare och kunder i 
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allmänhet fått ett större intresse för CSR (Holder-Webb et al., 2009). Det finns alltså ett flertal 

konkreta och mer generella förklaringar till att de danska och svenska bankernas CSR-

rapportering påverkas av tid. Således är tid, som väntat, en central förklaringsfaktor för nivån 

av god rapporteringssed. Men det bör uppmärksammas att det kan finnas andra händelser som 

påverkat förändringen. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och forskningsfrågor genom att presentera de mest 

intressanta resultaten, varpå studiens begränsningar uppmärksammas. Vidare diskuteras det 

praktiska och teoretiska bidraget, och därefter ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Genom att konstruera begreppet god rapporteringssed, har det i denna studie gjorts ett försök 

att definiera god sed för hållbarhetsrapportering hos svenska och danska banker. Begreppet 

har utformats efter internationella principer och standarder som enligt avsnitt 3.2 anses 

lämpliga för svenska och danska banker. Hänsyn har också tagits till branschspecifika faktorer 

då forskare som Eccles m.fl. (2012) samt Wu och Shen (2013) menar att företag ska anpassa 

CSR-rapporteringen efter sin bransch. Med avseende på god rapporteringssed är syftet med 

denna studie att jämföra frivillig CSR-rapportering hos svenska banker och reglerad CSR-

rapportering hos danska banker. Forskningsfrågorna besvaras genom att undersöka om 

faktorerna land, storlek och tid inverkar på nivån av god rapporteringssed och beskriva hur 

rapporteringen skiljer sig åt mellan bankerna i Sverige och Danmark.  

Det tydligaste resultatet är att nivån god rapporteringssed ökar med tiden, vilket inte är 

särskilt förvånande då det går i linje med tidigare forskning som visat att företag publicerar 

mer CSR-information för varje år (Gray et al., 1995; Tschopp och Huefner, 2015). Även 

storlek tycks vara betydande för hur mycket relevant CSR-information som bankerna lämnar 

ut då resultaten visar att Large Cap-bankerna håller en avsevärt högre nivå än övriga segment. 

Detta stärker tidigare forskning som påvisat att större företag tenderar att publicera mer 

omfattande CSR-information (Gray et al., 1995; Tsang, 1998; Frias‐Aceituno et al., 2012; 

Garcia-Sanchez et al., 2014; m.fl.). Således är det tydligt att såväl tid som storlek är faktorer 

som kan förklara skillnader i nivån av god rapporteringssed.  

Det går dock inte att fastställa om landstillhörighet har någon väsentlig inverkan på CSR-

rapporteringen, men det framgår att reglering har viss effekt eftersom bankerna ökat sin 

rapportering om mänskliga rättigheter i samband med skärpt lagstiftning år 2013 (Danish 

Business Authority, 2015c). Även Sveriges banker har förbättrat sin rapportering om 

mänskliga rättigheter under 2013, men i högre grad än de danska och på frivillig basis. 

Således stöder resultaten inte Dhaliwal m.fl. (2012) samt Perrault Crawford och Williams 

(2010) påstående om att företag med reglerad CSR-rapportering publicerar utförligare 
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information än företag med frivillig CSR-rapportering. Ur ett institutionellt perspektiv innebär 

det att mimetisk isomorfism, det vill säga att företag anpassar sig till vad som i branschen 

anses legitimt, i denna studie väger tyngre än tvingande isomorfism som bygger på 

lagreglering (Matten och Moon, 2008). 

Det kanske viktigaste resultatet för denna studie är att samtliga svenska och danska banker är 

dåliga på att publicera information som är relevant för sin bransch. Detta är anmärkningsvärt 

då det inom CSR-forskning finns en uppfattning om att hållbarhetsrapporteringen behöver 

anpassas efter företagets verksamhetsområde (Eccles et al., 2012; Wu och Shen, 2013). Även 

organisationen SASB (2015) anser att företag ska ta hänsyn till sin bransch och beskriver att 

banker bör följa standarder som är särskilt anpassade för denna. I och med att bankerna inte 

självmant lämnar ut branschspecifik information, och att de principer och standarder som följs 

inte är tillräckliga för att täcka sådana aspekter, stärker resultaten SASB:s (2015) påstående 

om att banker behöver följa branschspecifika standarder. God rapporteringssed fyller alltså en 

viktig funktion genom att uppmärksamma att svenska och danska banker inte tar upp de 

aspekter som kan förväntas ingå i rapporteringen. 

På grund av att god rapporteringssed endast bygger på ett urval av principer och standarder, 

kan det finnas aspekter som dessa inte tar hänsyn till, men som är centrala för CSR-

rapportering hos svenska och danska banker. I och med att Europakommissionen haft stort 

inflytande över valet av de principer och standarder som god rapporteringssed bygger på, 

begränsas eventuell mätning hos banker i andra europeiska länder. Detta beror på 

Europakommissionen (2011) enbart uppmanar storföretag att följa Global Compact och ISO 

26000. I denna studie kringgås dock detta problem genom att samtliga svenska kvalificeras 

som storföretag och att den danska regeringen uttrycker att alla danska företag bör följa 

ovannämnda riktlinjer (The Danish Government, 2012). Vidare går det inte att dra några 

slutsatser om hur storlek påverkar god rapporteringssed i Sverige, eftersom det endast finns 

Large Cap-banker.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Det finns tre centrala aspekter som gör denna studie teoretiskt relevant. Delvis finns det få 

studier som tittar på banker och CSR, vilket gör bankers CSR-rapportering till ett intressant 

område att titta närmare på (Hu och Scholtens, 2014; Carnevale et al., 2012). En annan aspekt 

är enligt Lenzen m.fl. (2004) att CSR-forskning sällan tar hänsyn till förändringar över tid, 
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vilket motiverar studiens longitudinella inslag. Vidare menar Campbell (2007) att CSR-

forskning saknar internationella jämförelser, och att det därför behövs fler tvärkulturella 

studier som denna. 

Resultaten stärker också tidigare forskning som påvisat att tid och storlek påverkar vilken 

kvantitet av CSR-information som företag publicerar (Gray et al., 1995; Tschopp och 

Huefner, 2015; Gray et al., 1995; Tsang, 1998; Frias‐Aceituno et al., 2012; Garcia-Sanchez et 

al., 2014; m.fl.). Vidare framgår det att de svenska och danska bankerna sällan inkluderar 

branschspecifik information i sin CSR-rapportering (SASB, 2015). Detta trots att forskare 

uppmärksammar att företag behöver anpassa rapporteringen efter sin bransch (Eccles et al., 

2012; Wu och Shen, 2013). God rapporteringssed bidrar följaktligen med ett nytt sätt att mäta 

om banker lämnar ut information som är relevant för sitt verksamhetsland och sin bransch.   

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Det viktigaste bidraget är att denna studie introducerar det egenkonstruerade begreppet god 

rapporteringssed, vilket är ett kvantitativt mått som försöker att ringa in den goda sedvanan 

för hållbarhetsrapportering hos svenska och danska banker. Eftersom det saknas europeiska 

standarder som är anpassade till bankbranschen, kan god rapporteringssed användas för att 

mäta om banker publicerar information som är relevant för sitt verksamhetsland och sin 

bransch. I och med att stor vikt lagts vid Europakommissionens rekommendationer, lämpar 

sig god rapporteringssed bäst för banker som kan klassificeras som storföretag enligt 

Europakommissionens definition. Det är även intressant att se hur väl banker lever upp till de 

principer och standarder som storföretag idag uppmanas att följa, då dessa ligger till grund för 

det EU-direktiv som träder i kraft 2017.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

I och med att CSR är komplext inom banksektorn (Wu och Shen, 2013) och att begreppet god 

rapporteringssed introduceras i denna studie, bör det uppmärksammas att mätningsverktyget 

inte är fulländat utan kräver ytterligare bearbetning. Vidare behöver mätningen upprepas i nya 

studier med större urval för att kunna avgöra om god rapporteringssed speglar god sed för 

bankers CSR-rapportering. På så sätt kan det också kontrolleras om den här studiens resultat 

gällande förklaringsfaktorer är beständiga. Det är även intressant att beakta fler 
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förklaringsfaktorer än land, storlek och tid. samt att upprepa studien efter det att EU-direktivet 

2017 har trätt i kraft för att se om detta förändrat nivån av god rapporteringssed. Vidare kan 

det vara relevant att genomföra intervjuer med personal som är ansvariga för bankers CSR-

rapportering, för att undersöka hur de ser på sitt samhällsansvar och om det finns ett behov av 

CSR-standarder som är anpassade efter bransch 
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Bilaga 1: Kodningsmanual för god rapporteringssed 

 
Tabell 1: Samhällsengagemang och utveckling 

 Definition Mätning Källa5 

1. Samhälls-

engagemang och 

utveckling 

100 % = 7p 

Hur företaget engagerar sig i det 
egna samhället, för utbildning och 
kultur, för att skapa arbetstillfällen 
och kompetensutveckling, för 
teknologisk utveckling och tillgång 
till den, för välstånd och 
inkomstskapande, för hälsa, 
och/eller för sociala investeringar 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 1.1 till 
1.7 dividerat med 7, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företaget 
rapporterar om 
samhällsengagemang och 
utveckling. 

ISO 26000 

1.1 Policy Företaget har riktlinjer eller principer 
för handling och beslutsfattande för 
specifika CSR-områden. 

Visar informationen på att det finns 
en policy för någon av aspekterna 
för samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

1.2 Initiativ Företaget har under året tagit initiativ 
till CSR-aktiviteter inom specifika 
områden. 

Visar informationen på att företaget 
har initierat CSR-aktiviteter inom 
någon av aspekterna för 
samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

1.3 Årets resultat Konkret information om hur företaget 
har presterat under året med 
avseende på specifika CSR-
aktiviteter. 

Finns det information om årets 
resultat vad gäller någon av 
aspekterna för 
samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

1.4 Mål och 

förväntningar 

Företaget har konkreta mål och 
förväntningar inför framtiden vad 
gäller specifika CSR-aktiviteter. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget har mål och förväntningar 
för någon av aspekterna för 
samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

1.5 Intressenter 

identifieras 

Företaget identifierar sina 
intressenter, det vill säga de som 
antingen är investerade i företaget 
eller av andra anledningar har 
intresse för företagets aktiviteter. 

Finns det information om företagets 
intressenter i relation till 
samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

1.6 Möta förväntningar Företaget uttrycker att de arbetar för 
att leva upp till och möta 
intressenternas intressen och 
förväntningar. 

Visar informationen på hur företaget 
arbetar för att möta intressenters 
förväntningar i relation till någon 
aspekt i samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

1.7 Vidare kontext Företaget beskriver sina prestationer 
utifrån vidare kontext. Hur företagets 
CSR-aktiviteter fungerar eller ska 
fungera på en lokal, regional eller 
global nivå. 

Finns det information om företagets 
prestationer i vidare kontext vad 
gäller någon av aspekterna för 
samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

 

                                                           
5
 (GRI, 2013; ISO, 2014; UN, 2014) 
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 Tabell 2: Mänskliga rättigheter 

 Definition Mätning Källa6 

2. Mänskliga 

rättigheter 

100 % = 7p 

Hur företaget i sin relation till 
andra företag och samhället som 
helhet hanterar faktorer som 
förvärvsgranskning, risksituationer 
för mänskliga rättigheter, 
undvikande av delaktighet, 
klagomål eller missförhållanden, 
diskriminering av utsatta grupper, 
medborgerliga och politiska 
rättigheter, ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter, 
grundläggande principer och 
rättigheter i arbetslivet, och/eller 
anställningsförhållanden. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 2.1 till 
2.7 dividerat med 7, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företaget 
rapporterar om mänskliga 
rättigheter. 

ISO 26000 

2.1 Policy Företaget har riktlinjer eller principer 
för handling och beslutsfattande för 
specifika CSR-områden. 

Visar informationen på att det finns 
en policy för någon av aspekterna 
för mänskliga rättigheter?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

2.2 Initiativ Företaget har under året tagit initiativ 
till CSR-aktiviteter inom specifika 
områden. 

Visar informationen på att företaget 
har initierat CSR-aktiviteter inom 
någon av aspekterna för mänskliga 
rättigheter? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

2.3 Årets resultat Konkret information om hur företaget 
har presterat under året med 
avseende på specifika CSR-
aktiviteter. 

Finns det information om årets 
resultat vad gäller någon av 
aspekterna för mänskliga 
rättigheter? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

2.4 Mål och 

förväntningar 

Företaget har konkreta mål och 
förväntningar inför framtiden vad 
gäller specifika CSR-aktiviteter. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget har mål och förväntningar 
för någon av aspekterna för 
mänskliga rättigheter?  
Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

2.5 Intressenter 

identifieras 

Företaget identifierar sina 
intressenter, det vill säga de som 
antingen är investerade i företaget 
eller av andra anledningar har 
intresse för företagets aktiviteter. 

Finns det information om företagets 
intressenter i relation till mänskliga 
rättigheter? Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

2.6 Möta förväntningar Företaget uttrycker att de arbetar för 
att leva upp till och möta 
intressenternas intressen och 
förväntningar. 

Visar informationen på hur företaget 
arbetar för att möta intressenters 
förväntningar i relation till någon 
aspekt inom mänskliga rättigheter? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

2.7 Vidare kontext Företaget beskriver sina prestationer 
utifrån vidare kontext. Hur företagets 
CSR-aktiviteter fungerar eller ska 
fungera på en lokal, regional eller 
global nivå. 

Finns det information om företagets 
prestationer i vidare kontext vad 
gäller någon av aspekterna för 
mänskliga rättigheter?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

 

  

                                                           
6 (GRI, 2013; ISO, 2014; UN, 2014) 
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Tabell 3: Konsumentfrågor 

 Definition Mätning Källa7 

3. Konsumentfrågor 

100 % = 7p 

Hur företaget ägnar sig åt rättvis 
marknadsföring som är saklig och 
opartisk och som bygger på rättvis 
avtalspraxis, att skydda 
konsumenters hälsa och säkerhet, 
kundtjänst, support, klagomål och 
lösning av tvister, skydd av 
konsumentuppgifter och integritet, 
konsumenters tillgång till 
grundläggande tjänster och/eller 
utbildning och medvetenhet för 
bemötande av kunder. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 3.1 till 3.7 
dividerat med 7, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företaget rapporterar 
om konsumentfrågor. 

ISO 26000 

3.1 Policy Företaget har riktlinjer eller principer 
för handling och beslutsfattande för 
specifika CSR-områden. 

Visar informationen på att det finns 
en policy för någon av aspekterna 
för konsumentfrågor?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

3.2 Initiativ Företaget har under året tagit initiativ 
till CSR-aktiviteter inom specifika 
områden. 

Visar informationen på att företaget 
har initierat CSR-aktiviteter inom 
någon av aspekterna för 
konsumentfrågor?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

3.3 Årets resultat Konkret information om hur företaget 
har presterat under året med 
avseende på specifika CSR-
aktiviteter. 

Finns det information om årets 
resultat vad gäller någon av 
aspekterna för konsumentfrågor? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

3.4 Mål och 

förväntningar 

Företaget har konkreta mål och 
förväntningar inför framtiden vad 
gäller specifika CSR-aktiviteter. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget har mål och förväntningar 
för någon av aspekterna för 
konsumentfrågor?  
Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

3.5 Datasäkerhet Företaget redogör för hur känslig 
information hanteras och/eller vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas i 
samband med hantering av kunddata. 

Finns det information om hur 
företaget arbetar med datasäkerhet 
för att skydda sina kunder?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

SASB 

3.6 Möta förväntningar Företaget uttrycker att de arbetar för 
att leva upp till och möta 
intressenternas intressen och 
förväntningar. 

Visar informationen på hur företaget 
arbetar för att möta intressenters 
förväntningar i relation till någon 
aspekt inom konsumentfrågor?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

3.7 Vidare kontext Företaget beskriver sina prestationer 
utifrån vidare kontext. Hur företagets 
CSR-aktiviteter fungerar eller ska 
fungera på en lokal, regional eller 
global nivå. 

Finns det information om företagets 
prestationer i vidare kontext vad 
gäller någon av aspekterna för 
konsumentfrågor?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

 

 

                                                           
7 (GRI, 2013; ISO, 2014; UN, 2014) 
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 Tabell 4: Arbetsförhållanden 

 Definition Mätning Källa8 

4. Arbetsförhållanden 

100 % = 8p 

Hur företaget arbetar med 
sysselsättning och anställnings-
förhållanden, arbetsförhållanden 
och socialt skydd, den sociala 
dialogen, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och/eller individuell 
utveckling och utbildning på 
arbetsplatsen. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 4.1 till 
4.8 dividerat med 8, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företaget 
rapporterar om 
arbetsförhållanden. 

ISO 26000 

4.1 Policy Företaget har riktlinjer eller principer 
för handling och beslutsfattande för 
specifika CSR-områden. 

Visar informationen på att det finns 
en policy för någon av aspekterna 
för arbetsförhållanden?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

4.2 Initiativ Företaget har under året tagit initiativ 
till CSR-aktiviteter inom specifika 
områden. 

Visar informationen på att företaget 
har initierat CSR-aktiviteter inom 
någon av aspekterna för 
arbetsförhållanden?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

4.3 Årets resultat Konkret information om hur företaget 
har presterat under året med 
avseende på specifika CSR-
aktiviteter. 

Finns det information om årets 
resultat vad gäller någon av 
aspekterna för arbetsförhållanden? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

4.4 Mål och 

förväntningar 

Företaget har konkreta mål och 
förväntningar inför framtiden vad 
gäller specifika CSR-aktiviteter. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget har mål och förväntningar 
för någon av aspekterna för 
arbetsförhållanden?  
Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

4.5 Inflytande Företaget uttrycker att personalen har 
möjlighet att utöva inflytande över 
vissa delar av företagets aktiviteter. 

Visar informationen på att företaget 
ger personalen utrymme att influera 
aktiviteterna inom någon av 
aspekterna för arbetsförhållanden? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
SASB 

4.6 Mångfald Företaget uttrycker att de eftersträvar 
en personalstyrka som präglas av 
mångfald.  

Finns det information om hur 
företaget ser på eller arbetar med 
att uppnå mångfald bland 
personalen? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
SASB 

4.7 Arbetsmiljö Företaget engagerar sig i 
arbetsmiljöfrågor för att förbättra 
personalens trivsel. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget tar hänsyn till 
arbetsmiljöfrågor i relation till någon 
av aspekterna för arbets-
förhållanden? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
SASB 

4.8 Fortbildning Personalen ges interna möjligheter till 
fortsatt utbildning och utveckling. 

Visar informationen på hur 
företagets arbetar med fortbildning? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
SASB 

 

  

                                                           
8 (GRI, 2013; ISO, 2014; SASB, 2014; UN, 2014) 
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Tabell 5: Rättvisa verksamhetsmetoder 

 Definition Mätning Källa9 

5. Rättvisa 

verksamhetsmetoder 

100 % = 7p 

Hur företaget ägnar sig åt; 
antikorruption; ansvarsfullt 
politiskt engagemang; rättvis 
konkurrens; att främja socialt 
ansvarstagande i värdekedjan; 
och/eller att visa respekt för 
äganderätten. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 5.1 till 
5.7 dividerat med 8, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företaget 
rapporterar om rättvisa 
verksamhetsmetoder. 

ISO 26000 

5.1 Policy Företaget har riktlinjer eller principer 
för handling och beslutsfattande för 
specifika CSR-områden. 

Visar informationen på att det finns 
en policy för någon av aspekterna 
för rättvisa verksamhetsmetoder?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

5.2 Initiativ Företaget har under året tagit initiativ 
till CSR-aktiviteter inom specifika 
områden. 

Visar informationen på att företaget 
har initierat CSR-aktiviteter inom 
någon av aspekterna för rättvisa 
verksamhetsmetoder?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

5.3 Årets resultat Konkret information om hur företaget 
har presterat under året med 
avseende på specifika CSR-
aktiviteter. 

Finns det information om årets 
resultat vad gäller någon av 
aspekterna för rättvisa 
verksamhetsmetoder?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

5.4 Mål och 

förväntningar 

Företaget har konkreta mål och 
förväntningar inför framtiden vad 
gäller specifika CSR-aktiviteter. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget har mål och förväntningar 
för någon av aspekterna för rättvisa 
verksamhetsmetoder?  
Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

5.5 Mänskliga 

rättigheter 

Företaget försäkrar sig om att dess 
aktiviteter inte bidrar till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. 

Visar informationen på att företaget 
tar hänsyn till mänskliga rättigheter i 
relation till någon av aspekterna för 
rättvisa verksamhetsmetoder? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

FN Global 
Compact 

5.6 Miljövänlig teknik Företaget uppmuntrar utveckling och 
spridning av miljövänlig teknik i och 
genom sina aktiviteter. 

Finns det information om miljövänlig 
teknik vad gäller någon av 
aspekterna för rättvisa 
verksamhetsmetoder?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

FN Global 
Compact 

5.7 Antikorruption Företaget arbetar mot korruption 
internt och/eller i relation till andra 
företag. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget arbetar mot korruption 
inom någon av aspekterna för 
rättvisa verksamhetsmetoder? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

FN Global 
Compact 

 

  

                                                           
9 (GRI, 2013; ISO, 2014; UN, 2014) 
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Tabell 6: Miljö 

 Definition Mätning Källa10 

6. Miljö 

100 % = 7p 

Hur företaget, direkt eller indirekt, 
arbetar med förebyggande av 
föroreningar, hållbar 
resursanvändning, begränsning av 
klimatförändringar och 
anpassning, miljöskydd, biologisk 
mångfalld och/eller återställande 
av naturliga livsmiljöer. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 6.1 till 
6.7 dividerat med 7, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företaget 
rapporterar om miljö. 

ISO 26000 

6.1 Policy Företaget har riktlinjer eller principer 
för handling och beslutsfattande för 
specifika CSR-områden. 

Visar informationen på att det finns 
en policy för någon av aspekterna 
för miljö? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

6.2 Initiativ Företaget har under året tagit initiativ 
till CSR-aktiviteter inom specifika 
områden. 

Visar informationen på att företaget 
har initierat CSR-aktiviteter inom 
någon av aspekterna för miljö? Ja = 
1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

6.3 Årets resultat Konkret information om hur företaget 
har presterat under året med 
avseende på specifika CSR-
aktiviteter. 

Finns det information om årets 
resultat vad gäller någon av 
aspekterna för miljö?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

6.4 Mål och 

förväntningar 

Företaget har konkreta mål och 
förväntningar inför framtiden vad 
gäller specifika CSR-aktiviteter. 

Uttrycks det i informationen att 
företaget har mål och förväntningar 
för någon av aspekterna för miljö?  
Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000; 
FN Global 
Compact;  
GRI G4 

6.5 Intressenter 

identifieras 

Företaget identifierar sina 
intressenter, det vill säga de som 
antingen är investerade i företaget 
eller av andra anledningar har 
intresse för företagets aktiviteter. 

Finns det information om företagets 
intressenter i relation till miljö?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

6.6 Möta förväntningar Företaget arbetar för att leva upp till 
och möta intressenternas intressen 
och förväntningar. 

Visar informationen på hur företaget 
arbetar för att möta intressenters 
förväntningar i relation till någon 
aspekt inom miljö?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

6.7 Vidare kontext Företaget beskriver sina prestationer 
utifrån vidare kontext. Hur företagets 
CSR-aktiviteter fungerar eller ska 
fungera i relation till ekonomiska, 
miljömässiga eller sociala aspekter, 
på en lokal, regional eller global nivå. 

Finns det information om företagets 
prestationer i vidare kontext vad 
gäller någon av aspekterna för 
miljö? Ja = 1p och Nej = 0p 

GRI G4 

 

 

  

                                                           
10 (GRI, 2013; ISO, 2014; UN, 2014) 
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Tabell 7: Organisatorisk styrning 

 Definition Mätning Källa11 

7. Organisatorisk 

styrning 

100 % = 6p 

Företagsledningen diskuterar hur 
företaget styrs för att hantera CSR-
relaterade frågor. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 7.1 till 
7.6 dividerat med 6, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företaget 
rapporterar om organisatorisk 
styrning. 

ISO 26000; 
SASB 

7.1 Översikt Översikt av hur företagets styrning 
ser ut i anknytning till CSR-arbetet. 

Visar informationen på en översikt 
av företagets organisatoriska 
styrning i anknytning till CSR? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
GRI G4 

7.2 Riktlinjer Företaget redogör för vilka 
grundläggande riktlinjer som åtföljs i 
CSR-arbetet. 

Visar informationen på vilka 
grundläggande riktlinjer som 
företaget följer i sitt CSR-arbete?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

7.3 Lagstiftning Företaget uttrycker att rapporteringen 
tar hänsyn till rådande lagstiftning. 

Visar informationen på hur företaget 
påverkas av rådande CSR-
lagstiftning? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000; 
SASB 

7.4 Utvärdering Företaget utvärderar/granskar sitt 
CSR-arbete för framtida förbättringar. 

Visar informationen på att företaget 
utvärderar eller granskar sitt CSR-
arbete? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

7.5 Riskhantering Hur företaget hanterar risker i relation 
till inlånat kapital, utlånat kapital 
och/eller investeringar. 

Finns det information om hur 
företaget hanterar risker i relation till 
inlånat kapital, utlånat kapital 
och/eller investeringar?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

SASB 

7.6 Stresstest Företaget kan genomgå stresstester 
för att bedöma att det finns tillräckligt 
mycket kapital för att täcka förluster, 
för att fortsätta sin verksamhet och 
uppfylla sina plikter i händelse av 
negativa ekonomiska och finansiella 
förhållanden. 

Visar informationen på att företaget 
har genomgått stresstest och/eller 
hur testresultaten ser ut? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

SASB 

 

 

  

                                                           
11 (GRI, 2013; ISO, 2014; SASB, 2014; UN, 2014) 
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Tabell 8: Balans 

 Definition Mätning Källa12 

8. Balans 

100 % = 7p 

Företagets CSR-information 
reflekterar både positiva och 
negativa aspekter av aktiviteter 
och prestationer. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 8.1 till 
8.7 dividerat med 7, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företagets 
rapportering är balanserad. 

GRI G4 

8.1 Samhälls-

engagemang och 

utveckling 

Se 1. Samhällsengagemang och 
utveckling 

Förekommer det både positiv och 
negativ information om någon av 
aspekterna inom samhälls-
engagemang och utveckling? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

8.2 Mänskliga 

rättigheter 

Se 2. Mänskliga rättigheter Förekommer det både positiv och 
negativ information om någon av 
aspekterna inom mänskliga 
rättigheter? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

8.3 Konsumentfrågor Se 3. Konsumentfrågor Förekommer det både positiv och 
negativ information om någon av 
aspekterna inom konsumentfrågor? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

8.4 Arbetsförhållanden Se 4. Arbetsförhållanden Förekommer det både positiv och 
negativ information om någon av 
aspekterna inom arbets-
förhållanden? Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000 

8.5 Rättvisa 

verksamhetsmetoder 

Se 5. Rättvisa verksamhetsmetoder Förekommer det både positiv och 
negativ information om någon av 
aspekterna inom rättvisa 
verksamhetsmetoder? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

8.6 Miljö Se 6. Miljö Förekommer det både positiv och 
negativ information om någon av 
aspekterna inom miljö? 
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

8.7 Organisatorisk 

styrning 

Se 7. Organisatorisk styrning Förekommer det både positiv och 
negativ information om någon av 
aspekterna inom organisatorisk 
styrning? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

 

  

                                                           
12 (GRI, 2013; ISO, 2014) 
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Tabell 9: Jämförbarhet 

 Definition Mätning Källa13 

9. Jämförbarhet 

100 % = 7p 

Företaget publicerar information 
på ett sätt som är tillräckligt 
konsekvent för att möjliggöra 
jämförelser över tid.14 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 9.1 till 
9.7 dividerat med 7, vilket ger en 
procentsats som talar för i vilken 
utsträckning företagets 
rapportering är jämförbar. 

GRI G4 

9.1 Samhälls-

engagemang och 

utveckling 

Se 1. Samhällsengagemang och 
utveckling 

Förekommer det att aktiviteter eller 
prestationer jämförs med tidigare år 
vad gäller någon aspekt för 
samhällsengagemang och 
utveckling? Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

9.2 Mänskliga 

rättigheter 

Se 2. Mänskliga rättigheter Förekommer det att aktiviteter eller 
prestationer jämförs med tidigare år 
vad gäller någon aspekt för 
mänskliga rättigheter?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

9.3 Konsumentfrågor Se 3. Konsumentfrågor Förekommer det att aktiviteter eller 
prestationer jämförs med tidigare år 
vad gäller någon aspekt för 
konsumentfrågor?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

9.4 Arbetsförhållanden Se 4. Arbetsförhållanden Förekommer det att aktiviteter eller 
prestationer jämförs med tidigare år 
vad gäller någon aspekt för 
arbetsförhållanden?  
Ja = 1p och Nej = 0p  

ISO 26000 

9.5 Rättvisa 

verksamhetsmetoder 

Se 5. Rättvisa verksamhetsmetoder Förekommer det att aktiviteter eller 
prestationer jämförs med tidigare år 
vad gäller någon aspekt för rättvisa 
verksamhetsmetoder?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

9.6 Miljö Se 6. Miljö Förekommer det att aktiviteter eller 
prestationer jämförs med tidigare år 
vad gäller någon aspekt för miljö?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

9.7 Organisatorisk 

styrning 

Se 7. Organisatorisk styrning Förekommer det att aktiviteter eller 
prestationer jämförs med tidigare år 
vad gäller någon aspekt för 
organisatorisk styrning?  
Ja = 1p och Nej = 0p 

ISO 26000 

 

  

                                                           
13 (GRI, 2013; ISO, 2014) 
14 Hänsyn endast till jämförelser inom den aktuella rapporten.  
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Tabell 10: Tydlighet 

 Definition Mätning Källa15 

10. Tydlighet 

100 % = 12p 

Företaget presenterar 
informationen på ett sätt som är 
lättbegripligt och lättillgängligt för 
intressenter som har viss 
förkunskap om företaget och dess 
aktiviteter. 

Kategorins poäng beräknas som: 
Summan av indikatorerna 10.1 till 
10.4 dividerat med 12, vilket ger 
en procentsats som talar för i 
vilken utsträckning företagets 
rapportering är tydlig. 

GRI G4 

10.1 Tillgänglighet Data och information är lättillgänglig, i 
den mån att den är enkel att 
lokalisera och finns tillgänglig för 
såväl nationella som internationella 
intressenter. 

Är informationen lättillgänglig för 
tänkbara intressenter? (poäng 
tilldelas om informationen är lätt att 
lokalisera; finns på engelska; finns 
på 2 el fler språk) Underkänt = 0p,  
Ok = 1p, Bra = 2p, Mycket bra = 3p 

GRI G4 

10.2 Layout Informationen presenteras så att 
läsare enkelt kan få en överblick av 
publikationens innehåll.  

Är informationens layout tydlig och 
överblickbar? (poäng tilldelas om 
innehållsförteckning finns; 
informationen indelas i lämpliga 
kategorier; och underkategorier) 
Underkänt = 0p, Ok = 1p,  
Bra = 2p, Mycket bra = 3p 

GRI G4 

10.3 Begriplighet Företaget publicerar information som 
är lättläst och begriplig för 
intressenter med grundläggande 
kännedom om företaget och dess 
verksamhet.  

Presenteras informationen på ett 
sätt som är begripligt för tänkbara 
intressenter? (poäng tilldelas för 
begripligt språkbruk; utförlig 
information; logiskt utförande) 
Underkänt = 0p, Ok = 1p, Bra = 2p, 
Mycket bra = 3p 

GRI G4 

10.4 Tabeller/figurer Utöver diskussion i löpande text 
presenteras också information via 
tabeller och figurer i syfte att 
underlätta för förståelse och 
överblick.  

Används tabeller och/eller figurer 
för att öka förståelse och överblick? 
(poäng tilldelas för tillämpning av 
övergripande modell; förklarings-
modell; tabell) 
Underkänt = 0p, Ok = 1p, Bra = 2p, 
Mycket bra = 3p 

GRI G4 

 

  

Källor: 

GRI. (2013). G4: Sustainability Reporting Guidelines. Amsterdam: Global Reporting Initiative. 
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report/reporting-principles/principles-for-defining-report-quality/clarity/Pages/default.aspx 

ISO. (2014). ISO 26000 – Guidance on social responsibility. Geneva: ISO 

SASB. (2014). Commercial Banks - Research Brief. San Francisco: Sustainable Accounting Standards Board 

UN. (2014). Guide to Corporate Sustainability – Shaping a Sustainable Future. New York: United Nations 

Global Compact 

 

                                                           
15 (GRI, 2013; GRI Online, 2013) 

https://g4.globalreporting.org/how-you-should-report/reporting-principles/principles-for-defining-report-quality/clarity/Pages/default.aspx
https://g4.globalreporting.org/how-you-should-report/reporting-principles/principles-for-defining-report-quality/clarity/Pages/default.aspx
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Bilaga 2: Standarder och principer, banker  

Bank Riktlinjer Källa 

Nordea Bank Principer; UN Global Compact, United Nations 
Environment Programme Finance Initiative 
(UNEP-FI), Equator Principles, FN:s Principer 
för ansvarsfulla investeringar (PRI) 
 
Standards: GRI 

http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/csr-i-nordea/ataganden-och-
riktlinjer/index.html 

http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/prestanda/ 
 

SEB Principer: FN:s Global Compact, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag, PRI, 
UNEP-FI, The Equator Principles, Carbon 
Disclosure Project (CDP), ICC:s 
Företagsprogram för hållbar utveckling  
 

Standards: GRI 

http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/initiativ-som-
styr-vart-arbete 
 
http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/annual-
reporting 
 

Handelsbanken Principer: FN:s Global Compact, PRI, UNEP-
FI, OECD:s riktlinjer för multinationella företag,  
 
Standards: GRI 

http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&am
p;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;
base=/shb/inet/icentsv.nsf&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE
2F5D0AE8B2C12571F10024A224 
 

Swedbank Principer: FN:s Global Compact, UNEP-FI, 
PRI, European Savings Banks Group & World 
Savings Banks Institute, CDP, ISO 14001, 
ICC's Business Charter for Sustainable 
Development, Global Investment Performance 
Standard, ECPAT 
 

Standards: GRI 

https://www.swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-
samhallet/internationella-ataganden/index.htm 
 

Danske Bank Principer: FN:s Global Compact, PRI, EPCAT 
 
Standards: GRI, ISO 14064-1 

http://www.danskebank.se/sv-se/Om-banken/CR/Pages/CR.aspx 
 

Jyske Bank - - 

Nordea Danmark Principer; UN Global Compact, UNEP-FI, 
Equator Principles, PRI 
 

Standards: GRI 

http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/csr-i-nordea/ataganden-och-
riktlinjer/index.html 

http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/prestanda/ 

Sydbank Principer: PRI, FN:s Global Compact,  
Standards: -  

http://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/csr/ansvarlige-
investeringer 

Jutlander Bank - - 

Nordjyske Bank - - 

Ringkjøbing 
Landbobank 

- - 

Spar Nord Bank Principer: FN Global Compact, PRI 
Standards: - 

https://www.sparnord.dk/media/842355/aarsrapport-2014.pdf 
 

BankNordik - - 

Danske Andels-
kassers Bank 

- - 

Djurslands Bank - - 

Fynske Bank - - 

Grønlandsbanken Principer: FN Global Compact 
Standards: - 

https://www.banken.gl/da/om-os/samfundsansvar-%28csr%29.aspx 

Hvidbjerg Bank - - 

Kreditbanken - - 

Lån og Spar Bank Principer: FN Global Compact, ILO, OECD 
Standards: -   

https://www.lsb.dk/lsb/om_lsb/presse_IR/presse_ir/csr/2014/20150204/Cs
r_2014 
 

Lollands Bank - - 

Møns Bank - - 

Nordfyns Bank - - 

Østjydsk Bank - - 

Salling Bank - - 

Skjern Bank - - 

Totalbanken - - 

Vestjysk Bank - - 

 

http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/csr-i-nordea/ataganden-och-riktlinjer/index.html
http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/csr-i-nordea/ataganden-och-riktlinjer/index.html
http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/prestanda/
http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/initiativ-som-styr-vart-arbete
http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/initiativ-som-styr-vart-arbete
http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/annual-reporting
http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/annual-reporting
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/shb/inet/icentsv.nsf&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/shb/inet/icentsv.nsf&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/shb/inet/icentsv.nsf&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/shb/inet/icentsv.nsf&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
https://www.swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-samhallet/internationella-ataganden/index.htm
https://www.swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-samhallet/internationella-ataganden/index.htm
http://www.danskebank.se/sv-se/Om-banken/CR/Pages/CR.aspx
http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/csr-i-nordea/ataganden-och-riktlinjer/index.html
http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/csr-i-nordea/ataganden-och-riktlinjer/index.html
http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/prestanda/
http://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/csr/ansvarlige-investeringer
http://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/csr/ansvarlige-investeringer
https://www.sparnord.dk/media/842355/aarsrapport-2014.pdf
https://www.banken.gl/da/om-os/samfundsansvar-%28csr%29.aspx
https://www.lsb.dk/lsb/om_lsb/presse_IR/presse_ir/csr/2014/20150204/Csr_2014
https://www.lsb.dk/lsb/om_lsb/presse_IR/presse_ir/csr/2014/20150204/Csr_2014

