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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ulrica Nylén samt till de respondenter som tog 

sig tid att medverka vid intervjuerna, utan er skulle inte uppsatsen varit möjlig att 

genomföra. 
  

Vi vill även rikta ett tack till våra nära och kära som har stått ut med oss. 

 

Umeå den 5 oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Christoffer Bredbacka       Oskar Ölmhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hållbarhetsredovisningar har blivit allt mer populära på senare tid. Genom 

dessa kommunicerar företaget ut till sina intressenter om verksamhetens påverkan på 

samhället ur ett hållbarhetsperspektiv. Tidigare forskning har till stor del koncentrerat sig 

på företagens perspektiv och vilken nytta de har av hållbarhetsredovisningar, men det finns 

även en mottagande sida av kommunikationen som utgörs av företagens intressenter. Bland 

intressenterna finns det ett forskningsgap om hur kreditgivarna uppfattar 

hållbarhetsredovisningarna, trots att de är en av de viktigaste intressentgrupperna. 

Forskning med utgångspunkt i legitimitetsteorin och signaleringsteorin, har även visat att 

den nytta företagen har av hållbarhetsredovisningarna kan ske på bekostnad av 

hållbarhetsredovisningarnas användbarhet ur kreditgivarnas perspektiv. 
  
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur användbara hållbarhetsredovisningar är för 

svenska kreditgivare, samt att bidra till diskussionen i forskningen kring 

hållbarhetsredovisningens användbarhet utifrån hur den ser ut idag. Studien har även som 

delsyften att skapa en djupare förståelse för varför det ser ut som det gör, samt att bidra 

med underlag, dels till företag hur de ska bedriva sin hållbarhetsredovisning med 

kreditgivare i åtanke, men även till standardsättare vid utveckling av ramverk för 

hållbarhetsredovisning. 
  
Teoretisk utgångspunkt: Arbetet innehåller en referensram som innefattar ämnen som 

hållbarhetsredovisning, kvaliteten på informationen, extern granskning och kreditgivning. 

Arbetet innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin, 

signaleringsteorin och Carrolls CSR pyramid. 
  
Metod: För att besvara syftet med studien har vi använt oss av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet består av sju intervjuer med åtta 

personer som arbetar med kreditgivning till företag. Studien är gjord ur en hermeneutisk 

synvinkel där fokus har legat på att tolka respondenternas uppfattning av 

hållbarhetsredovisningarnas användbarhet utifrån intervjuerna. 
  
Resultat och slutsatser: Studien visade att det finns individuella skillnader kreditgivarna 

emellan om vilket behov av hållbarhetsrelaterad information de har och det varierar därför 

hur användbara hållbarhetsredovisningarna är från kreditgivare till kreditgivare. 

Informationsbehovet för de individuella kreditgivarna visades i sin tur kunna bero på vilken 

nivå av ansvarstagande de befinner sig på, storleken på de lån och kunder de kommer i 

kontakt med, samt på vilken bransch deras kunder är verksamma inom. Vi kom fram till att 

kreditgivarna uppfattade att det finns utrymme för förbättring vad gäller kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningarna. Utifrån de samhällsekonomiska teorierna fann vi att kritiken 

mot hållbarhetsredovisningarnas kvalitet kan bero på att de riktar sig till flera intressenter 

och inte bara kreditgivare samt misstanken om att företag använder 

hållbarhetsredovisningarna av strategiska orsaker. Vi kom dock fram till att 

hållbarhetsredovisningarna håller en tillräckligt god kvalitet för att kreditgivarna ska kunna 

ha användning av dem. Däremot visade studien att kreditgivarna föredrog att inhämta 

informationen genom personlig kontakt med företaget framför hållbarhetsredovisningarna, 

vilket kan förklaras av kreditgivarnas interna struktur och redovisningsmiljön. 
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1 Inledning 
_________________________________________________________________________ 

 

I det här kapitlet inleder vi med att introducera läsaren till ämnet hållbarhet och 

hållbarhetsredovisning. Därefter presenteras bakgrunden till studiens problem vilket leder 

till uppsatsens problemformulering och syften. Vi kommer även att ge en 

begreppsförklaring för att förtydliga återkommande begrepp. 

 

 

 

1.1 Introduktion 
 

Företagens ansvar ansågs länge vara begränsat till att maximera aktieägarnas förmögenhet, 

eller som Levitt (1958, s. 47) utryckte det: ”Välfärden och samhället hör inte till företagens 

angelägenheter, att tjäna pengar gör det” (egen översättning). Idag ser det däremot väldigt 

annorlunda ut och det anses mer eller mindre vara en självklarhet att företag även har ett 

starkt ansvar gentemot sin omgivning. Incidenter såsom miljöförstöring och användning av 

barnarbete leder snabbt till stora konsekvenser i form av till exempel böter, stämningar, ett 

skadat rykte eller försämrade affärsrelationer. En bakomliggande orsak är att samhället 

blivit allt mer medvetet om de sociala och miljömässiga problemen som existerar idag med 

ökade samhällsklyftor och utnyttjande av icke förnybara naturresurser. Vikten att sträva 

mot vad som kallas för en hållbar utveckling har därför blivit allt mer framträdande. 
  
Begreppet hållbar utveckling, eller bara hållbarhet som det ibland benämns, blev mycket 

uppmärksammat då World Commission on Environment and Development (WCED i 

fortsättningen), på uppdrag av FN, lanserade rapporten ”Vår gemensamma framtid” för att 

belysa rådande sociala och miljömässiga problem i samhället. Kommissionen gör följande 

definition i rapporten: 
  
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (WCED, 1987, s. 41) 
  
Rapporten har bidragit till att konceptet blivit etablerat i samhället (Sneddon et al., 2006, s. 

255-256) och har haft en stor betydelse för den förändrade attityden till frågor rörande 

samhället och miljön vi ser idag. Detta har även skapat en press på företagen att agera 

ansvarsfullt gentemot samhället och begreppet ”Corporate Social Responsibility” (CSR i 

fortsättningen) har därmed blivit allt mer använt för att beskriva det ansvar företagen har 

mot samhället. 
  
Davis (1960, s. 70) definierade tidigt CSR som ”Affärsmannen agerar och tar beslut 

åtminstone delvis enligt orsaker som ligger utanför firmans direkta ekonomiska eller 

tekniska intressen” (egen översättning). Dahlsrud (2008, s. 6) identifierade emellertid 37 

olika definitioner som gjorts i andra studier men han anser att det ändå är mindre 

problematiskt än vad det kan se ut eftersom definitionerna i stort sett är kongruenta. Till 

exempel menar Font et al. (2012, s. 1545) långt senare att “Grunden för CSR är 
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bekräftandet att verksamheten har ett ansvar gentemot samhället som går utanför ramen 

att maximera aktieägarnas förmögenhet.” (egen översättning) vilket liknar Davis (1960, s. 

70) definition. Begreppet CSR används fortfarande flitigt parallellt med hållbarhet varför 

det kan vara värt att nämna i sammanhanget, men som Grankvist (2012, s. 20) säger så 

håller begreppet hållbarhet på att vinna i popularitet över andra synonyma begrepp och har 

också en del inneboende fördelar. CSR kan exempelvis misstolkas på grund av att det är lätt 

att tro det endast hänför till den sociala dimensionen, samt att hållbarhet till skillnad från 

CSR även innehåller en tidsaspekt. 
  
Att samhället idag blivit allt mer fokuserat på hållbarhet och CSR har även skapat en press 

på företagen att visa sina intressenter att de agerar ansvarfullt. Det har därför uppkommit ett 

behov av att kommunicera information om vilken påverkan verksamheten har ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Ett sätt att göra det på är till exempel genom olika 

kvalitetsmärkningar som KRAV och Fairtrade som företagen kan registrera om de uppfyller 

vissa kriterier. Idag har emellertid användningen av så kallade hållbarhetsredovisningar 

(benämns ibland som CSR redovisning, Triple bottom line redovisning, ansvarsredovisning 

eller social redovisning) i samband med företagens årsrapporter blivit ett populärt sätt att 

kommunicera icke finansiell information på (Robins, 2006, s. 1). Denna typ av redovisning 

innehåller mer utförlig information om företagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Global Reporting Initiative (GRI i fortsättningen) som är en av de största organisationerna 

inom framtagandet av standarder för hållbarhetsredovisning, beskriver 

hållbarhetsredovisning som ”…en rapport företag eller organisationer publicerar om deras 

dagliga aktiviteters inverkan ekonomiskt, miljömässigt och socialt.” (egen översättning) 

(GRI, 2014a). Intresset för hållbarhetsredovisningar har speciellt tagit fart under det senaste 

decenniet till den grad att de blivit standardpraxis bland större företag. År 1999 

hållbarhetsredovisade 35 % av världens 250 största företag, medan motsvarande siffra 2013 

var hela 93 % (KPMG, 2013, s. 22). Hållbarhetsredovisning har nu även till en viss del 

börjat integreras i länders lagstiftning (Rikharsson et al., 2002, s. 59; Junior et al., 2013 s. 

2). I Sverige har det sedan den 1 januari 2008 blivit obligatoriskt för statliga företag att 

hållbarhetsredovisa enligt GRI (Regeringen, 2007, s. 1) och på förslag av EU-

kommissionen diskuteras det nu om att göra hållbarhetsredovisning obligatoriskt inom hela 

EU (Justitiedepartementet, 2013). Flera ramverk och riktlinjer har även tagits fram där det i 

särklass mest tillämpade idag är GRI:s. KPMG (2013, s. 31) fann att 78 % av de 100 största 

företagen i 41 olika länder använder deras ramverk och i Sverige följer över 90 % av alla 

hållbarhetsredovisningar deras riktlinjer. 

 

 

1.2 Problembakgrund 
 

Allt eftersom hållbarhetsredovisningarna vunnit mer och mer i popularitet har även 

forskningen kring dem ökat (Gray et al., 2001, s. 328). Studier har bland annat tagit upp 

ämnen som: varför företag väljer att hållbarhetsredovisa (exempelvis Haniffa & Cooke, 

2005; KPMG, 2013), vilka karakteristika som är typiska för företag som 

hållbarhetsredovisar (exempelvis Cormier & Magnan, 1999; Haniffa & Cooke, 2005; 

Prado-Lorenzo et al., 2009; Clarkson et al., 2011) samt hur det gagnar företagen att 

hållbarhetsredovisa (exempelvis Blacconiere & Patten, 1994; Murray et al., 2006; GRI, 
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2014b). Hållbarhetsredovisning handlar dock inte bara om företagen som upprättar dem 

utan det finns även en mottagande sida av kommunikationen som utgörs av företagens 

intressenter. Forskningsläget ur intressenternas perspektiv och deras uppfattning av nyttan 

med redovisningen är däremot inte lika utbrett och den forskning som har gjorts är främst 

ur aktieägarnas perspektiv. Där har studier till exempel visat att aktieägarna kan dra nytta 

av hållbarhetsredovisningarna ifall de är av god kvalitet (se Guidry & Patten, 2010) och att 

aktieägare uppfattar dem som användbara (se Deegan & Rankin, 1997). Andra intressenter 

har dock förbisetts något i litteraturen (Boesso & Kumar, 2007, s. 270). 
  
Enligt intressentteorin har företag flera intressentgrupper med olika värderingar och 

intressen som de måste ta i beaktande för att kunna skapa värdeskapande relationer 

(Freeman, 1984, s. 46). Beroende på vilken värdegrund intressenternas intressen baserar sig 

på kan även deras inställning till hållbarhet variera varför det också är troligt att de har 

olika uppfattning om hållbarhetsredovisningar. Bland de intressenter som företag har att 

beakta vad gäller hållbarhetsinformation och hållbarhetsredovisningar visade Neu et al. 

(1998) att även kreditgivarna tillhör en viktig målgrupp. Generellt hör dessutom 

kreditgivare till en av de viktigaste intressentgrupperna för företag då de utgör en viktig 

finansieringskälla. I den här studien har vi därför valt att fokusera på kreditgivares 

perspektiv. 
  
Kreditgivning handlar till stor del om att bedöma risker associerade med kunden varför en 

god insyn i företaget är viktigt. Då externa intressenter ofta har svårt att få insyn i 

företagens hållbarhetsarbete skulle hållbarhetsredovisningarna kunna bidra med detta 

(Hahn & Kühnen, 2013, s. 14). Dock som Robins (2006, s. 13) skriver kan det visserligen 

argumenteras för att all information är önskvärd, men att det ändå inte är en garanti för 

transparens. Dingwert & Eichinger (2010, s. 91) menar till exempel att rapporter utformade 

enligt GRI:s ramverk visserligen ger mycket upplysningar om hållbarhetsrelaterade 

aspekter, men att de tenderar vara svårtolkade eftersom jämförbarheten är låg och är därför 

av väldigt lågt värde för läsarna. Clarksson et al. (2011, s. 54) studerade även australienska 

GRI-rapporter och kom fram till att upplysningarna inte nödvändigtvis reflekterade 

företagens underliggande prestationer. 
  
Legitimitetsteorin beskriver ett socialt kontrakt som finns mellan företag och dess 

intressenter och att det är viktigt för företag att de upprätthåller detta kontrakt för att inte 

uppfattas som illegitima av samhället (Archel et al., 2009, s. 1286). Dessutom menar 

signaleringsteorin att den part med informationsövertag kan styra vilka signaler som 

skickas till en annan part i de lägen då informationsasymmetri mellan dessa uppstår 

(Connelly et al., 2010, s. 43-45). Båda teorierna skapar därför incitament för företag att 

vinkla sina hållbarhetsredovisningar för att uppfattas som legitima av sina intressenter och 

för att styra vilka signaler som sänds ut. Med utgångspunkt i dessa teorier finns det även 

studier som argumenterar för att företagens fördelar med hållbarhetsredovisningar till en 

viss del kan ha skett på bekostnad av transparensen. Detta kommer från att företagen kan 

låta bli att redovisa, eller endast redovisa en viss typ av information, så kallad 

“greenhushing” respektive “greenwashing”. Archel et al. (2009, s. 1300) menar till 

exempel att de flesta företag ger upplysningar om hållbarhet av strategiska orsaker för att 

manipulera intressenters uppfattning om företagets legitimitet. Forskare har även observerat 
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att företag övervägande tenderar rapportera om positiva frivilliga upplysningar medan det 

rapporteras väldigt lite om de negativa (Hahn & Lülfs, 2013, s. 402). 
  
Robins (2006, s. 13) menar därför att en övervakning och granskning av rapporterna är 

önskvärda där det är möjligt. Detta pressar företagen att vara ärliga i sina upplysningar och 

även redovisa negativa händelser. Enligt Font et al. (2012, s. 1552) innebär frånvaron av 

granskningar att företagen obehindrat kan arbeta med strategier som greenhushing och 

greenwashing. Hodge et al. (2009) fann också att extern granskning av 

hållbarhetsredovisningen ökar informationens trovärdighet. Enligt KPMG (2013, s. 12) 

håller även extern granskning av hållbarhetsredovisningar på att bli standardpraxis men en 

del forskare är tveksamma till hur effektiv den externa granskningen verkligen är på grund 

av att det inte finns någon reglering för hur den ska gå till (Junior et al., 2013, s. 9). Genom 

regleringar för hur företagen ska bedriva den frivilliga redovisningen samt hur granskningar 

ska genomföras skulle detta troligen kunna förbättras (Hayward, 2002, s. 14-15), men det 

bör nämnas att det även finns de som inte håller med om att regleringar är rätt väg att gå. 

Till exempel menar Starovic (2002, s. 12) att det är upp till den fria marknaden att lösa 

problemen som uppstår när hållbarhetsredovisning främst används i marknadsföringssyfte. 
  
En annan aspekt som också bör belysas angående hållbarhetsredovisningarnas 

användbarhet för kreditgivare är vilken nytta de har av hållbarhetsinformation och om det 

är något som beaktas över huvud taget. Detta har behandlats en del i andra studier, dock 

från andra länder. Till exempel visade Weber (2012, s. 259) att flera kanadensiska banker 

säger sig ta miljörisker i beaktande vid sin riskbedömning. Deegan (2002, s. 290) hävdar 

också att flera kreditgivare efterfrågar information om företags hållbarhet vid sin 

riskbedömning och Deegan & Rankin (1997, s. 573) visar att majoriteten av kreditgivarna i 

deras urval, som bestod av australiensiska banker, fann hållbarhetsinformation viktig vid 

riskbedömningen. Det är däremot inte en självklarhet att kreditgivare väljer att beakta 

hållbarhetsaspekter i sin kreditgivning. Det kan exempelvis existera kulturella eller sociala 

skillnader mellan olika länder som gör att det ser olika ut. Att implementera 

hållbarhetsrisker i kreditgivningsprocessen innebär dessutom mycket arbete och därmed 

ökade kostnader (Weber, 2012, s. 249). Om kreditgivare även vill kunna utvärdera hur 

företag står sig mot varandra när det kommer till hållbarhetsfrågor hävdar till exempel 

Delmas & Blass (2010, s. 256) att det inte räcker med att enbart beakta enskilda aspekter av 

ett företags hållbarhetsarbete. Det krävs istället att mycket information införskaffas, som 

dessutom i många fall kan vara svåråtkomlig (Delmas & Blass, 2010, s. 256). 
  
I och med detta kan vi konstatera att hållbarhetsredovisningarna kan fungera som ett 

verktyg för att kommunicera företags hållbarhetsarbete och att de har potential att vara 

användbara för företagets intressenter. Studier har bland annat visat att aktieägare uppfattar 

dem som användbara om de har tillräckligt hög kvalitet. Det bör därför ligga i företagens 

intresse att förse sina intressenter med information genom sina hållbarhetsredovisningar 

men det finns även incitament för företagen att medvetet vinkla redovisningarna vilket kan 

påverka användbarheten negativt. Bland studier som undersöker intressentgruppen 

kreditgivare finns det stöd för att de till exempel i Australien och Kanada beaktar 

hållbarhetsaspekter i sin kreditgivning till företag, men det är inte en självklarhet att 

detsamma gäller för kreditgivare i Sverige. Vidare är det därför även oklart vad kreditgivare 
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har för uppfattning kring hållbarhetsredovisningarnas användbarhet i en 

kreditgivningssituation, och hur väl dessa möter deras eventuella informationsbehov. 

 

 

1.3 Problemformulering och syfte 
 

Utifrån diskussionen i introduktionen och problembakgrunden är studiens huvudsyfte att 

undersöka hur användbara hållbarhetsredovisningar är för svenska kreditgivare, samt bidra 

till diskussionen i forskningen kring hållbarhetsredovisningens användbarhet utifrån hur 

den ser ut idag. Detta kommer vi att göra utifrån följande forskningsfrågor: 

 

 Hur ser kreditgivarnas behov av hållbarhetsinformation ut vid en kreditgivning? 

 

 I vilken utsträckning tillgodoses kreditgivarnas behov av hållbarhetsinformation av 

företagens hållbarhetsredovisning? 

 

Förutom att besvara hur hållbarhetsredovisningarnas användbarhet för kreditgivare ser ut i 

dagsläget är studiens delsyfte även att utifrån samhällsekonomiska teorier försöka besvara 

följande fråga för att skapa en fördjupad förståelse till varför det ser ut som det gör: 

 

 Vad beror hållbarhetsredovisningarnas användbarhet på ur kreditgivarnas 

perspektiv? 

 

Studien har även som delsyfte att bidra med underlag dels till företag hur de ska bedriva sin 

hållbarhetsredovisning med kreditgivare i åtanke, men även till standardsättare vid 

utveckling av ramverk för hållbarhetsredovisning.  

 

 

1.4 Begreppsförklaring 
 

Corporate Social Responsibility (CSR): Begreppet började användas i litteraturen redan 

runt 60-talet men har det senaste decenniet fått ett rejält uppsving i popularitet. Från 

grunden är CSR ett begrepp som åsyftar det ansvar företaget eller organisationen har 

gentemot sin omgivning. Idag handlar CSR däremot främst om det ansvar företagen har att 

bidra mot en hållbar utveckling. 
  
Greenhushing: Greenhushing går in i begreppet greenwashing men syftar enbart till 

undanhållandet av negativ information om social- och miljöfrågor. 
  
Greenwash: Lyon & Maxwell (2011, s. 5) menar att “...greenwash kan karaktäriseras som 

selektivt redovisande av positiv information om företagets miljömässiga eller sociala 

prestationer, medan negativ information av dessa dimensioner undanhålls.”. 
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Hållbar utveckling: Rapporten “Vår gemensamma framtid” (även kallad för 

Brundtlandsrapporten) definition på hållbar utveckling är oftast den som det idag hänvisas 

till och det är också den vi använder oss av i den här uppsatsen: 
  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

(WCED, 1987, s. 41) 
  
Hållbarhetsredovisning: Hållbarhetsredovisning är i den här uppsatsen en rapport som ges 

utav företaget helt eller delvis i syfte att informera intressenterna om verksamhetens 

miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer. GRI (2006, s. 3) ger en djupare 

beskrivning: 
  

“Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot 

intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått 

i sitt arbete mot en hållbar utveckling. ‘Hållbarhetsredovisning’ är en bred term, 

som anses synonym med andra termer som används för att beskriva redovisning av 

ekonomisk, miljömässig och social påverkan (t.ex. de tre dimensionerna för hållbar 

utveckling och rapportering av företagets samhällsansvar etc.)” 

  
Kreditgivare: Kreditgivare är alla de företag som delar ut krediter till företag och 

privatpersoner. Broomé et al. (1998, s. 8) lyfter fram några kreditgivare som finns på den 

svenska marknaden: affärsbanker, sparbanker, finansieringsbolag, försäkringsbolag, 

hypoteksinstitut och myndigheter. 
  
Kreditinstitut: Kreditinstitut är banker och andra bolag som har rätt att bevilja kredit vilket 

i den här studien används synonymt med kreditgivare. 
  
Transparens: GRI (2006, s. 6) definierar transparens som “.. fullständig redovisning av 

information inom området och av indikatorer som behövs för att reflektera inverkningar 

och att göra det möjligt för intressenterna att ta beslut, och processer, procedurer samt 

antaganden som gjorts för att ta fram denna redovisning.” (egen översättning). 
  
Triple bottom line: Begreppet myntades av Elkington (1999) i slutet av 90-talet. Han 

menade att förändringen i samhället mot att bli mer driven av miljöfrågor, resulterat i att det 

traditionella sättet att se vinst/förlust som den grundläggande utgångspunkten (finansiell 

bottom line) för företag inte längre räcker till. I Brundtlandsrapportens fotspår menade han 

att hållbarhet bör vara den nya ledstjärnan. Begreppet hållbarhet delade han upp i 

ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, de tre dimensionerna utgör triple bottom 

line. Vidare menade han att nyckeln till att integrera konceptet i verksamheten är att 

samtliga dimensioner bokförs och redovisas. Således är TBL i praktiken en modell för 

hållbarhetsredovisning. GRI:s ramverk är uppbyggt enligt TBL formatet. 
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2 Referensram 
 

 

 

I referensramen kommer vi att ge nödvändig information kring relevanta områden för att 

skapa en uppfattning om vad som kan utgöra en användbar hållbarhetsredovisning för 

kreditgivare. Vi inleder med att ge en djupare förståelse för vad en hållbarhetsredovisning 

är och vad begreppet hållbarhet innebär. Därefter går vi igenom vad kvaliteten betyder för 

en hållbarhetsredovisnings användbarhet och vad en extern granskning potentiellt skulle 

kunna bidra med. Avslutningsvis diskuterar vi hur kreditgivningsprocessen ser ut för att få 

en inblick i varför hållbarhetsaspekter och hållbarhetsredovisningar skulle kunna vara 

relevanta för kreditgivarna. 

 

 

 

2.1 Hållbarhetsredovisning 
 

För att se hur en hållbarhetsredovisning kan vara användbar för en kreditgivare måste vi 

först och främst förstå vad en hållbarhetsredovisning är för något och hur de ser ut idag. 

Detta kommer vi att försöka förklara i följande kapitel. 

  

  

2.1.1 Hållbarhet och CSR 
  

En hållbarhetsredovisning innehåller information om en organisations verksamhet ur ett 

hållbarhetsperspektiv. För att förstå vad en hållbarhetsredovisning är blir det därför även 

viktigt att skapa en djupare förståelse för vad som menas med hållbarhet och hur begreppet 

uppfattas inom affärsvärlden. Vad är det egentligen för information som kommuniceras ut? 

De flesta forskare och utövare har Brundtlandsrapporten som utgångspunkt för vad 

hållbarhet (kallas även för hållbar utveckling) är (Sneddon, 2006, s. 256; Baker, 2006, s. 6). 

WCED (1987, s. 41) beskrev i rapporten hållbarhet som ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att inskränka kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov”. Detta innefattar exempelvis (WCED, 1987, s. 41-43): 

  

 Att människans grundläggande behov tillgodoses och att alla ges möjlighet till att 

kunna sträva mot ett bättre liv. 
 

 Att konsumtion utöver de grundläggande behoven måste hållas inom ramen om vad 

som är långsiktigt hållbart. 
 

 Att samhället tillmötesgår människans behov genom att öka produktionspotentialen 

och säkerställer att alla i befolkningen ges lika stora möjligheter. 
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 Att förändringar i ekosystemets produktivitetspotential kan upprätthålla samhällets 

demografiska struktur. 
 

 Att samhället inte kompromissar med framtida generationers behov och möjligheter 

genom att överexploatera resurser. 
 

 Att naturens livsuppehållande system inte riskeras, såsom atmosfär, vatten, mark 

och levande varelser. 
 

 Att det finns en gräns för resursanvändningen, och långt innan den nås måste 

världens begränsade resurser nyttjas rättvist och det måste ske en omdirigering av 

tekniska insatser för att minska resursanvändningen. 
 

 Att utnyttjandet av förnyelsebara resurser inte får överstiga återväxten. 
 

 Att icke förnybara resurser inte används i en så snabb takt att de tar slut innan 

substitut finns tillgängligt. 
 

 Att växt och djurarter bevaras. 
 

 Att kvaliteten på vatten, luft och andra naturliga element påverkas minimalt. 
 

Brundtlandsrapporten är som sagt den mest kända och använda definitionen på hållbarhet, 

men enligt Eden (2000, s. 111) anser flera forskare att det ändå inte riktigt finns någon klar 

betydelse. Han menar att betydelsen förändras allt eftersom begreppet hela tiden analyseras 

och operationaliseras av olika institutioner. WCED (1987, s. 17) nämner också själva i 

Brundtlandsrapporten att hållbarhet inte är ett konstant läge, utan att det handlar om en 

föränderlig process som måste anpassas efter framtidens, och också nutidens specifika 

behov. Vi menar därför att begreppets innebörd kan variera mellan olika tidspunkter, men 

också mellan olika sammanhang. 

 
I boken Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business behandlar 

Elkington (1999) begreppet hållbarhet och vad det innebär mer specifikt ur ett 

företagsperspektiv, det vill säga hur hållbarhet kan tillämpas i affärsvärlden, vilket kanske 

är mer relevant för denna studie. Elkington delar upp hållbarhet i tre dimensioner som bör 

samspela med varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

  

  

Ekologisk (miljömässig) hållbarhet 
  

Ekologisk hållbarhet handlar om att minimera företagets inverkan på naturen och 

ekosystemet från deras energi och resursanvändning, utsläpp, och avfallsproduktion (GRI, 

2013, s. 52). 
  
Frågor som behöver beaktas är: vilken typ av naturkapital är det som påverkas? Är det 

exempelvis essentiellt för liv och ekosystem eller är det förnybart eller utbytbart? Har 
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verksamhetens fulla inverkan på naturen förståtts och är det hållbart i längden? (Elkington, 

1999, s. 79-80) 

  

  

Social hållbarhet 
  

Social hållbarhet innefattar en rättvis resursfördelning och att befolkningens välmående 

säkerställs. Enligt GRI (2013, s. 63) berörs företagen genom den effekt de har på den 

sociala kontext inom vilken de är verksamma i. Detta innefattar hänsyn till arbetskraft, 

mänskliga rättigheter, samhället och produktansvar. 
  
Frågor att beakta om företagets sociala hållbarhet är: vilka sociala kapital är mest 

essentiella för företagets fortsatta överlevnad? Hur skapas, bibehålls och förbrukas den 

typen av kapital? Råder en social rättvisa inom och mellan generationerna? (Elkington, 

1999, s. 86) 

  

  

Ekonomisk hållbarhet 
  

Ekonomisk hållbarhet innefattar en ekonomisk tillväxt som säkerställer en god livskvalitet 

utan att det sker på bekostnad av den långsiktiga tillväxten, miljön eller samhället. För 

företag handlar ekonomisk hållbarhet om deras finansiella inverkan på sina intressenter, på 

samhället och på organisationen själv. (GRI, 2013, s. 48) 
  
Elkington (1999, s. 74-75) säger att frågor att beakta angående ett företags ekonomiska 

hållbarhet är: Hur konkurrenskraftigt är företaget idag och i framtiden? Hur ska 

humankapitalet kunna förvaltas långsiktigt? Är vinstmarginalerna hållbara i längden? Är 

innovativiteten tillräcklig för att upprätthålla detta i längden? Det ekonomiska perspektivet 

har emellertid alltid varit i fokus för kreditgivare och företag, och behandlas i traditionella 

bokslut och årsredovisningar varför det främst är det sociala och miljömässiga perspektivet 

som är relativt nytt i affärsvärlden. 
  
  
Elkington (1999, s. 72-74) liknar detta vid tre kontinentalplattor som ligger mot varandra 

och rör sig så att en plattas rörelser även påverkar de andra. Plattorna kan kollidera med 

varandra på grund av att de tre dimensionerna inte alltid fungerar i symbios med varandra. 

Det uppstår då problem i form av ekonomiska, miljömässiga eller sociala “skalv”. Mellan 

ekonomi och miljö uppstår det inte allt för sällan sådana krockar. Till exempel kostar det att 

införa reningsfilter för att minska utsläpp och samtidigt leder en ökad produktion till ökade 

utsläpp. Motsvarande konflikt uppstår mellan samhälle och miljö då en ökad användning av 

icke förnybara resurser kan skapa fler arbetstillfällen. Ett exempel på konflikter mellan 

ekonomi och samhälle är utnyttjandet av billig arbetskraft vilket visserligen är ekonomiskt 

lönsamt men som inte nödvändigtvis är gynnsamt för samhället. Förekomsten av barnarbete 

är ett tydligt sådant exempel. 
  
Alla tre dimensionerna måste därför beaktas för att hållbarhet ska kunna uppnås (se figur 

1). Detta är Triple-bottom-line konceptet, vilket skiljer sig från den traditionella synen som 
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menar att företagens grundläggande uppgift är lönsamhet (one-bottom-line). Enligt TBL är 

det både företagets mål och ansvar att sträva mot miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet. Elkingtons koncept har idag blivit utgångspunkten för vad ett hållbart 

företagande innebär. Till exempel menar GRI (2014c) att en hållbar global ekonomi 

innefattar långsiktig lönsamhet, ett etiskt beteende och social rättvisa, samt omsorg om 

miljön. Företag bidrar alltså till att uppnå en hållbar utveckling genom ett socialt 

ansvarstagande, samtidigt som hållbarhet också kan anses vara deras grundläggande ansvar. 

Begreppen hållbar utveckling och corporate social responsibility (företagens sociala 

ansvar) är därför väl sammanflätade med varandra. World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD i fortsättningen) definierar också CSR som “att företaget åtar sig 

att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling, samarbeta med de anställda och deras 

familjer, samt med det lokala samhället och även med samhället i stort för att förbättra 

livskvaliteten” (egen översättning) (WBCSD, 2002, s. 6). 

 

 
Figur 1.  TBL 

Källa: Modell baserad på TBL enligt Elkington (1999) 

 

Begreppet TBL har däremot fått en del kritik. Till exempel menar Giddings et al (2002) att 

separationen av de tre delarna ger en missvisande bild över hur vår värld ser ut då det 

skapar möjligheter till att prioritera någon av delarna högre än de andra. Giddings et al. 

(2002, s. 190) belyser problemet när de bland annat ställer frågan: “hur ska pengar kunna 

kompensera ett djur som har tappat sin levnadsmiljö på grund av surt regn?” (egen 

översättning). Tullberg (2002, s. 310-311) menar även att namnet TBL i sig kan blir 

missledande då det drar paralleller med den finansiella resultatposten som är väldigt 

respekterad inom affärsvärlden. I och med att det kallas för ”bottom-line” signalerar det att 

intäkter och kostnader ska kunna mätas likt det resultat som finns i en finansiell rapport 

(Tullberg, 2002, s. 311-312). Det är däremot väldigt svårt att jämföra till exempel 

koldioxidutsläpp och arbetsmiljö på samma sätt som hyres- och räntekostnader eftersom 

miljömässiga och sociala aspekter, till skillnad från finansiella kostnader, inte redovisas i en 
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enhetlig valuta. När man talar om miljömässiga och sociala aspekter finns det dessutom 

ingen direkt intäkt vilket gör att tanken på en ”bottom-line” inom något av områdena haltar 

(Tullberg, 2002, s. 318). Enligt Moneva et al. (2006, s. 122) finns det också en risk att 

företagen, medvetet eller omedvetet, tappar den ursprungliga betydelsen av hållbarhet 

genom att endast utvärdera sin verksamhet efter de tre perspektiven. Helhetsbilden kan 

därför gå förlorad. Trots kritiken kring huruvida TBL verkligen är hållbarhet eller inte så 

verkar det emellertid råda en konsensus att tillämpa detta bland de företag i Sverige som 

valt att utvärdera sin verksamhet hållbarhetsmässigt. Till exempel utgår många svenska 

företag från GRI:s ramverk (KPMG, 2013, s. 31), vilket bygger på dessa tre delar.  

 

 

2.1.2 Hållbarhetsredovisningens utformning 
  

Information om ämnen som rör företags arbete mot en hållbarhet utveckling har visats vara 

en viktig del för att till exempel investerare (Rikhardsson & Holm, 2008), kunder (Cazier et 

al., 2011) och banker (Weber, 2012) ska kunna göra fullgoda beslut. För att förmedla denna 

information kan hållbarhetsredovisning vara en bra väg att gå men dess utformning är 

avgörande för hur väl den fungerar som kommunikativt verktyg. 

 
Gray (2006, s. 803) presenterar tre olika typer av hållbarhetsredovisning. Den första typen 

är enligt honom den allra vanligaste, där redovisningen många gånger är trivial och inte 

heltäckande då företagen själva har möjlighet att välja ut vad som ska redovisas. Läsarna av 

rapporten kan här egentligen inte göra några tillförlitliga estimat utifrån informationen 

(Gray, 2006, s. 803), och det är svårt att jämföra mellan företag. Upplever kreditgivarna att 

hållbarhetsredovisningarna är upprättade på ett sådant sätt kommer de troligtvis även att se 

användbarheten som låg, ifall fullständig hållbarhet är vad som efterfrågas, eftersom de inte 

är trovärdiga och informationen kommer att behövas kompletteras. 
  
Den andra typen som han tar upp är TBL, som myntades av Elkington (1999). Som nämnt 

tidigare bygger den på att miljö, sociala och ekonomiska perspektiv ska få samma vikt i 

redovisningen och avslutas i tre ”bottom-lines”. Bland de som säger sig använda sig av 

TBL-redovisning kan det däremot finnas tveksamheter om det är verklig TBL eftersom det 

ekonomiska perspektivet ofta prioriteras högre än de andra perspektiven (Gray & Milne, 

2002, s. 2). Detta behöver dock inte vara negativt för användbarheten ur kreditgivarnas 

perspektiv, beroende på hur deras informationsbehov ser ut. Enligt Neu et al. (1998, s. 270) 

kan vissa kreditgivare se på miljömässiga faktorer som en del i den finansiella 

riskbedömningen, medan andra ser det som att bevarande av miljön har ett egenvärde i sig. 

Den första gruppen kommer förmodligen att se det som positivt att det är fokus på 

hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv medan den andra gruppen istället kanske saknar 

information om miljön, som inte redovisats på grund av att det inte kan kopplas till det 

ekonomiska perspektivet. 
  
Den tredje typen är redovisning som verkligen visar hur hållbart företaget är. En sådan 

fullständig hållbarhetsredovisning skulle vara oerhört komplex att ta fram, varför det 

egentligen inte existerar idag. Enligt Gray & Milne (2002, s. 3) är det nästan omöjligt att 

genomföra en sådan redovisning, mycket beroende på att vi idag har svårt att definiera hur 
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ett hållbart företag skulle kunna se ut överhuvudtaget. För att uppnå denna typ av 

redovisning krävs det att företaget tänker på värdeskapande från ett annat perspektiv än ur 

det traditionella, finansiella värdeskapandet, något som inte nödvändigtvis uppskattas av 

alla. Företaget skulle till exempel behöva sänka den totala mängden miljöförstörande 

utsläpp och inte enbart fokusera på effektiviteten, något som kommer att påverka företagets 

tillväxt negativt (Gray, 2006, s. 809). För att en sådan typ av hållbarhetsredovisning ska 

efterfrågas av en kreditgivare måste det vara viktigt för dem att även deras kunder 

prioriterar hållbarhet högt. 
  
Det har tagits fram olika ramverk för att försöka förbättra dagens hållbarhetsredovisning, 

där det ramverk som har fått absolut störst genomslag är GRI:s riktlinjer, vilket forskare har 

enats om är det bästa verktyget som finns att tillgå idag för att upprätta 

hållbarhetsredovisningar (Lozano, 2013, s. 58). Eftersom nästan samtliga 

hållbarhetsredovisande företag i Sverige följer GRI:s ramverk (KPMG, 2013, s. 31) är det 

sannolikt att detta är vad Svenska kreditgivare stöter på och vi kommer därför inte att 

redogöra närmare för övriga ramverk. GRI:s ramverk är uppdelat i två delar där den första 

delen ger riktlinjer för hur redovisningen ska göras, vilket behandlas utifrån de egenskaper 

som redovisningen ska ha för att den ska vara av god kvalitet (GRI, 2006, s. 4-5). Detta går 

vi djupare in på i 2.3 Kvaliteten på information. Den andra delen beskriver sedan vad som 

ska redovisas. Utifrån GRI (2013, s. 24-43) ska en hållbarhetsredovisning bland annat 

innehålla en redogörelse och kort analys av de hållbarhetsfrågor som är viktiga för 

företaget, företagets strategier och anpassning mot en hållbar utveckling samt hur 

hållbarhetsarbetet bedrivs utifrån mål och handlingsplaner. Det ska också tydligt redovisas 

vilka hållbarhetsrisker som är förknippade med företaget. Dessa ska även bedömas och 

analyseras utifrån hur de kan påverka företagets viktigaste intressenter. Redovisningen ska 

dessutom innehålla resultat och mål i utvalda resultatindikatorer utifrån TBL:s tre 

kategorier. GRI (2013, s. 48-83) beskriver även dessa resultatindikatorer som företagen kan 

välja bland inom de tre områdena. Bland de finansiella indikatorerna finns till exempel 

beskrivningar av risker eller möjligheter som uppstått utifrån klimatförändringar och som 

har potential att påverka rörelsens intäkter och kostnader. Företagets täckningsgrad av 

pensionsskulder och mängden statliga bidrag är ytterligare exempel. Miljömässiga 

indikatorer är exempelvis den mängd material som använts, energikonsumtion, samt mängd 

miljöskadliga utsläpp och avfall. De sociala indikatorerna innefattar personalomsättning, 

antal arbetsrelaterade skador och antal timmar som har avsatts till personalutbildningar 

kring mänskliga rättigheter.  

 
Beroende på i vilken utsträckning ramverket efterföljs så erhålls ett betyg enligt en 

tregradig skala där betyget C är den lägsta tillämpningsnivån för att rapporten ska 

godkännas som upprättad enligt GRI (GRI, 2011). För de högre betygen B och A ställs det 

högre krav på vad och hur mycket som redovisas. I Maj 2013 släpptes emellertid en ny 

version av GRI och i de rapporter som följer den nya versionen har betygssystemet tagits 

bort. Istället benämns rapporterna som “core” eller “comprehensive”, där de som är 

upprättade i enlighet med kriterierna för core är mindre utförliga än de som är upprättade i 

enlighet med kriterierna för comprehensive (GRI, 2013, s. 11). 
 

GRI:s ramverk är det mest omfattande redovisningsformatet som finns idag för icke-

finansiell information och även för de lägre nivåerna krävs det att en stor mängd 
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upplysningar införskaffas. GRI:s mål är att “göra hållbarhetsredovisning till 

standardpraxis, en som bidrar till att främja och hantera förändring mot en hållbar global 

ekonomi.” (egen översättning) (GRI, 2014c). Då både hållbarhetsredovisning i stort och 

användning av GRI har ökat markant på senare tid anser vi att de är på god väg att göra 

hållbarhetsredovisning till standardpraxis. Huruvida ramverket verkligen kan bidra till en 

förändring mot en hållbar global ekonomi kan som sagt diskuteras då detta är något ytterst 

komplicerat, men generellt sett är hållbarhetsredovisning ett av de viktigaste verktygen för 

att uppnå en hållbar utveckling (Elkington, 1999, s. 92; GRI, 2014a). Därför tolkar vi det 

som att det är ett försök från GRI:s sida till att även ta dagens hållbarhetsredovisning vidare 

mot den tredje typen av hållbarhetsredovisning som Gray (2006, s. 803) menar är verklig 

redovisning av hållbarhet. Som vi nämnde innan är det emellertid svårt att tydligt veta vad 

som verkligen är hållbarhet, men enligt GRI (2013, s. 3) är dock alla deras ramverk 

utformade efter rådande koder och normer för hållbarhet. 
  
Enligt GRI (2014b) har hållbarhetsredovisning potential att föra med sig flera olika fördelar 

för företagen. Den ökade transparensen som kommer med informationen kan till exempel 

minska risken för intressenterna att bli associerade med en tvivelaktig organisation och 

därmed själva få ett dåligt anseende. Detta skapar ett förtroende som kan öppna upp 

förbindelsen mellan företagen och dess intressenter. Företagen kan också erhålla en bättre 

förhandlingsposition vilket är attraktivt till exempel då nya marknader äntras eller vid 

förhandlingar om investeringar och kontrakt. Andra fördelar som nämns är potentiella 

kostnadsreduceringar och en ökad effektivitet genom bättre mätning av energikonsumtion, 

materialanvändning och avfall. Även vid intervjuer utförda av KPMG (2013, s. 44-45) 

uppgav företagen flera fördelar som de menar hållbarhetsredovisning medfört. Bland dessa 

fanns fördelar såsom prestationsdrivande och innovationsskapande, förbättrat anseende, 

både internt och externt, samt en förbättrad intern kommunikation. Haniffa & Cooke (2005, 

s. 418) har gjort intervjuer där de frågade olika företag vad de själva hade för anledningar 

till att hållbarhetsredovisa. Där svarade företagen bland annat att det var för att vinna priser, 

förbättra företagets image, få statliga bidrag och för att erhålla finansiella medel. Om detta 

stämmer är det något som potentiellt skulle kunna intressera kreditgivarna, eftersom det 

ligger i deras intresse att företaget är välfungerande så att återbetalningsförmågan 

säkerställs. 
  
Forskare har emellertid uppmärksammat både för- och nackdelar med att redovisa enligt 

GRI. Bland annat menar Morhardt et al. (2002, s. 220) att GRI är det mest heltäckande 

ramverket. Det är även känt världen över (Lozano & Huisingh, 2011, s. 101). Några 

nackdelar kan däremot vara att de många indikatorerna gör det svårt för longitudinella 

jämförelser (Lozano, 2006, s. 970), och att ramverket inte beaktar synergieffekter som kan 

uppstå mellan kategorierna (Lozano & Huisingh, 2011, s. 101). Moneva et al. (2006, s. 

135) menar också att det finns en risk för att företagen missar helhetsbilden av hållbarhet 

genom att enbart koncentrera sig på de specifika indikatorerna. Enligt Bruns (2001, s. 31) 

är det vanligt att banker efterfrågar information om prognoser och framtida intentioner. 

Svårigheter med att använda informationen i en hållbarhetsredovisning för att jämföra 

företagens hållbarhetsmässiga prestationer mellan olika tidpunkter kan därför vara klart 

negativt för användbarheten vid kreditgivningar. 
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2.2 Kvaliteten på informationen 
 

En redovisning måste även hålla en viss kvalitet för att vara användbar för läsarna (FAR, 

2012, s.14). Även om kreditgivare beaktar hållbarhet, och därmed potentiellt skulle ha nytta 

av hållbarhetsredovisningar, så spelar det ingen roll ifall kvaliteten är dålig eftersom de i så 

fall ändå inte är användbara. Vad är det då som gör att en redovisning har en hög kvalitet? 

FAR (2012, s. 14-15) som utgår från International Accounting Standards Board:s (IASB i 

fortsättningen) föreskrifter, framhåller i sin föreställningsram följande kvalitativa 

egenskaper som extra viktiga: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Med 

begriplighet menar de att informationen ska vara lätt att förstå med rimlig kunskap om 

affärsverksamheten, ekonomi och redovisning samt en vilja att studera informationen 

noggrant. Informationens relevans avgörs om den påverkar användarens beslut genom att 

förenkla bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser. Relevansen påverkas 

även av informationens väsentlighet, vilket kan ses som en tröskelnivå för informationens 

betydelse för användarna. För att vara tillförlitlig ska informationen inte innehålla några 

väsentliga felaktigheter eller vara vinklad. Det innebär att den ska återge händelser på ett 

korrekt sätt, vara neutral och att osäkerheter ska bedömas med försiktighet. Det sistnämnda 

för att tillgångar och intäkter inte ska överskattas, och kostnader och skulder inte ska 

underskattas. Användaren av informationen måste även ges möjlighet att kunna jämföra 

informationen i tid och mellan olika företag. 

  

GRI (2006, s. 13-17) nämner också en rad egenskaper som de anser skapa användbarhet för 

hållbarhetsredovisning. De egenskaperna är balans, jämförbarhet, precision, aktualitet, 

tydlighet och tillförlitlighet. Samtliga av dessa egenskaper finner vi dock i FAR:s definition 

med den skillnaden att GRI, med egenskapen aktualitet, lyfter fram vikten av att 

redovisningen sker regelbundet. Detta fångas dock upp av FAR:s relevans. Enligt FAR 

(2012, s. 17) blir information som dröjer mindre aktuell, vilket innebär att relevansen 

sjunker. Det GRI kallar balans är detsamma som FAR menar med att redovisningen inte 

ska vara riktad åt något håll. Jämförbarhet och tillförlitlighet är detsamma som det FAR 

syftar till. Med precision menas att informationen ska återge händelser på ett korrekt sätt 

och tydlighet är detsamma som FAR:s begriplighet.  FAR (2012, s. 17) och GRI (2006, s. 

13-17) beskriver alltså egentligen identiska egenskaper. Vi ser därför att kreditgivarnas 

uppfattning av hållbarhetsredovisningarna, med utgångspunkt ur de fyra kvalitativa 

egenskaperna: begriplighet; relevans; tillförlitlighet och jämförbarhet, också kan förklara 

deras uppfattning om hållbarhetsredovisningarnas kvalitet. Även om vi anser att båda i stor 

utsträckning kan definiera vad kvalitet är, har vi dock valt att använda oss av FAR:s 

referensram i studien eftersom den troligtvis är mer känd i Sverige. 
 

Bland de tidigare studier som har operationaliserat alla eller några av de kvalitativa 

egenskaper som FAR nämner finns till exempel Jonas & Blanchet (2000), Lee et al. (2002) 

och van Beest et al. (2009). Gemensamt för dessa studier är att de har fokuserat på vilka 

frågor som ska ställas för att kunna bedöma användbarheten hos företagens 

årsredovisningar. Dessa studier är väldigt detaljerade och djupgående i sitt sätt att mäta 

varje enskilt begrepp och vi ifrågasätter därför hur användarvänliga de verkligen är för att 

samla in empiriskt material av det slag som denna studie undersöker. Det finns däremot 

även tidigare studier som använder sig av FAR:s kvalitativa egenskaper för att samla in 
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empiri, men de är få till antalet. McDaniel et al. (2002) har till exempel i en enkätstudie 

använt sig av begreppen relevans, trovärdighet och jämförbarhet när de undersökte hur 

revisorer och utbildade ekonomer bedömer kvaliteten på företags årsredovisning. Då deras 

respondenter ansågs vara väl insatta i området valde de däremot till skillnad från de andra 

studierna att inte operationalisera begreppen utan antog att respondenterna hade tillräckligt 

med erfarenhet för att kunna förstå och svara på enkäten ändå (McDaniel et al., 2002, s. 

151). För att undvika otydlighet fick respondenterna dock kortare beskrivningar av 

begreppen om så behövdes. 
  
För att mäta kvaliteten på frivillig redovisning har en del forskare istället valt att använda 

kvantiteten, det vill säga mängden redovisning, som ersättare (Beretta & Bozzolan, 2004, s. 

269). Vi anser dock att mängden redovisning inte nödvändigtvis behöver vara ett bra mått 

på kvaliteten. Beretta & Bozzolan (2004, s. 270) menar till exempel att det inte räcker med 

att enbart beakta mängden utan att hänsyn även måste ges till vad som redovisas och hur 

det redovisas. För att försöka lösa problemet med vad som redovisas har en del forskning 

skapat olika typer av index där indikatorer väljs ut och viktas efter betydelse för att på så 

sätt mäta vad som redovisas och därmed kvaliteten.  Skouloudis et al. (2010), Morhardt et 

al. (2002), Clarkson et al. (2008) och Moroney et al. (2012) har till exempel utgått från 

GRI:s ramverk för att mäta vilka indikatorer som redovisas. Det finns också organisationer 

som arbetar med att rangordna och bedöma kvaliteten på företags hållbarhetsredovisning 

(exempelvis Standard & Poor och Corporate Analysis Enhanced Responsibility). Flera har 

däremot uppmärksammat komplexiteten med att mäta kvaliteten på en redovisning, 

speciellt med kvantitativa metoder. Bachoo et al. (2013, s. 72) menar även att alla 

kvantitativa mått på hållbarhetsredovisningars kvalitet är approximationer, och därför i sin 

grund innehåller fel. Detta då kvalitet dessutom beror på vem som tillfrågas och i vilken 

kontext den befinner sig i (Botosan, 2004, s. 291-292; Bachoo et al., 2013, s. 72). 
 

Eftersom det är så svårt att mäta kvalitet har flera forskare som studerat finansiell 

redovisning använt sig av indirekta metoder för att på så sätt försöka få med de egenskaper 

som tros kunna påverka kvaliteten (van Beest et al., 2009, s. 3). Till exempel studerade 

Barth et al. (2008) den finansiella redovisningens kvalitet bland annat genom att se till 

vilken grad det förekom vinstjusteringar och hur snabbt förluster erkändes. Studier likt den 

Barth et al. (2008) gjorde har däremot haft väldigt varierande resultat vilket kan bero på att 

de enbart fokuserar på specifika egenskaper som avgör kvaliteten (van Beest et al., 2009, s. 

4). Van Beest et al. (2009, s. 4) menar istället att en kvalitetsbedömning bör innehålla alla 

de kvalitativa egenskaper som FAR presenterar. Det är nämligen ett mätverktyg som är 

konstruerat för att beakta alla de kvalitativa egenskaper som bestämmer användbarheten av 

den finansiella informationen (van Beest et al., 2009, s. 4). Även Botosan (2004, s. 289-

290) rekommenderar användning av IASB:s definition vid kvalitetsmätning av redovisning 

som redovisas i FAR (2012, s. 14-15). 

Oavsett vilka metoder som använts för att bestämma kvaliteten är kontentan att kvaliteten 

utgör en viktig komponent för att utvärdera en redovisnings användbarhet. Vi anser dock att 

FAR:s (2012, s. 14-15) föreställningsram kan utgöra en bra utgångspunkt för att kvalitativt 

kunna utvärdera kvaliteten. Frågeställningar som kommer upp är, om kreditgivarna anser 

att de kvalitativa egenskaperna (begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet) är 
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viktiga för användbarheten, och hur uppfattar de att dagens hållbarhetsredovisningar 

förhåller sig till dem? 

 

2.3 Extern granskning 
 

Om hållbarhetsredovisningarna är granskade av en utomstående aktör är det också något 

som potentiellt skulle kunna öka användbarheten. Enligt Hodge et al. (2009, s. 181) kan en 

extern granskning av en redovisning bidra med värde för dess användare på två sätt. För det 

första ökar det chansen att hitta stora fel eller utelämnad information och för det andra ökar 

den externa granskningens trovärdighet för informationen då den är gjord av en 

utomstående part. Detta kan hänföras till den kvalitativa egenskapen, tillförlitlighet vi 

behandlade i föregående kapitel. Dessa fördelar har även bekräftats i ett antal studier. Bland 

annat visades finansanalytiker tycka att extern granskning av den finansiella redovisningen 

ökar trovärdigheten för företag som tidigare har redovisat missvisande information (Pany & 

Smith, 1982, s. 479). Blackwell (1998) kom också fram till att externt reviderade företag 

uppfattades som mindre riskfyllda än de som inte granskats externt. Det bör dock noteras 

att det inte är en garanti för att kreditgivare gör motsvarande bedömning. 

Ett av de större problemen med granskningen av hållbarhetsredovisning är att det saknas 

regler för hur de ska genomföras (Hodge et al., 2009, s. 180; Junior et al., 2013, s. 9). Det 

finns därför flera olika typer av extern granskning. Från granskningar som med hög 

säkerhet kan säga att det inte finns några stora fel i redovisningen, till granskningar som 

med låg säkerhet kan säga detsamma. Detta är också en aspekt som gör att den externa 

granskningens inverkan på användbarheten inte behöver vara säkerställd. Även om Hodge 

et al. (2009, s. 190) fann att trovärdigheten av granskningen påverkas av vilken säkerhet 

som granskningen ger, är det ett problem att användarna inte alltid vet skillnaden mellan de 

olika typerna av granskningar (Hasan et al., 2003, s. 172). Bland annat såg Pany & Smith 

(1982, s. 479) i sin studie med finansanalytikerna att så var fallet. 

Bland de främsta grupper som erbjuder extern granskning av hållbarhetsredovisningar finns 

revisionsbyråer och konsulter som specialiserat sig på granskningar av 

hållbarhetsredovisningar (Hodge et al., 2009, s. 182) och det har uppmärksammats en del 

skillnader mellan dessa. Specialistkonsulterna tenderar att lämna mer utförliga granskningar 

med kommentarer vilket kan uppfattas som mer användbart av intressenter (Hodge et al., 

2009, s. 182). De har även visats fokusera mer på fullständighet, ärlighet och balans i 

rapporterna än vad revisionsbyråerna gör (Hodge et al., 2009, s. 182). Revisionsbyråerna är 

däremot kända för att sitta på kompetens som gör att de kan erbjuda granskningar av 

finansiella redovisningar som håller en god kvalitet, något som även kan föras över på 

granskningar av icke-finansiella rapporter (Nugent, 1999, s. 3). 

Tidigare studier har också undersökt hur externa granskningar av hållbarhetsredovisningar 

ses av företagens intressenter. Bland annat upptäckte Hasan et al. (2003, s. 179) att endast 

4,7 % av aktieägarna som studerades inte tyckte sig behöva extern granskning av 

hållbarhetsredovisningen. I en annan studie av Hodge et al. (2009, s. 190) visade det sig att 

extern granskning av hållbarhetsredovisningen ökar trovärdigheten för informationen. Här 
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ska dock tilläggas att studiens urval innehöll till 43 % studenter, vilket minskar 

generaliserbarheten för resultatet. Då tidigare forskning har visat att det finns en risk att 

företagen vinklar sina hållbarhetsredovisningar kan den externa granskningen även öka 

kreditgivares uppfattning av dess trovärdighet. Det är däremot inte en självklarhet att den 

effekten uppnås om kreditgivarna uppfattar det som oklart vad granskningen innebär. 

För att sammanfatta ser vi att externa granskningar har en potential att höja kreditgivarnas 

uppfattning om användbarheten på hållbarhetsredovisningarna. Det finns dock flera 

faktorer som kan påverka detta. Först och främst handlar det om vilket värde kreditgivarna 

uppfattar att en sådan har, men det handlar också om vilken typ av granskning, vem som 

granskar och om kreditgivarnas egen kunskap om externa granskningar. 

 

2.4 Kreditgivning 
 

Eftersom studien behandlar hur användbara hållbarhetsredovisningar är för kreditgivare 

behöver vi en del kunskap om deras verksamhet vid en kreditgivning för att få en djupare 

inblick i hur hållbarhet och hållbarhetsredovisningar kan tänkas komma in i 

kreditgivningsprocessen. Detta kommer att behandlas i följande kapitel. 

 

 

2.4.1 Processen 
 

Kreditgivarna har tre huvudsakliga beslut de ska ta vid en kreditgivning. För det första 

bestämmer de om en kredit ska ges överhuvudtaget. För det andra behöver de bestämma 

hur stor krediten ska vara, och för det tredje vilka villkor som ska gälla för krediten 

(Hansson et al., 2006, s. 14). Enligt Svensson (2004, s. 16) grundas dessa beslut på 

låntagarens framtida betalningsförmåga och en bedömning av de säkerheter som företaget 

kan pantsätta (Svensson, 2004, s. 16). Enligt Hansson et al. (2006, s. 14) är det även viktigt 

att dessa val görs med en långsiktighet i åtanke eftersom de flesta lån sträcker sig över 

många år. De kan med andra ord inte bara undersöka vilken återbetalningsförmåga 

företaget har idag utan måste också se till företagets framtida återbetalningsförmåga. Därför 

är det vanligt att banker efterfrågar information om prognoser och framtida intentioner 

(Bruns, 2001, s. 31). 
  
Även med dessa prognoser är det däremot väldigt svårt för kreditgivare att estimera 

företagets framtida betalningsförmåga då de behöver beakta alla de risker som associeras 

med låntagaren (Partnoy, 1999, s. 630; Penman 2013, s. 681). Vid riskanalysen är det 

väldigt många faktorer som spelar roll och måste tas hänsyn till. Bland annat beaktas 

kvantitativa aspekter såsom finansiella nyckeltal, kvalitativa aspekter i form av 

konkurrenskraft och ledningens kvalitet (Sveriges Riksbank, 2001, s. 66), samt om 

kunderna är nya eller gamla (Broomé et al., 1998, s. 64; Svensson, 2004, s. 17). När banken 

gör sin riskbedömning beaktar de, förutom dessa risker, dessutom hur risken i deras totala 

portfölj kommer att påverkas av att ge ut lånet till det specifika företaget (Bruns, 2001, s. 

32). 
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Hur kommer då hållbarhetsfaktorer in i kreditgivningsprocessen? I inledningen nämnde vi 

att tidigare forskning (av Deegan & Rankin, 1997, s. 573; Deegan, 2002, s. 290; Weber, 

2012, s. 259) visar på att hållbarhetsfaktorer beaktas av kreditgivare, men utifrån 

ovanstående beskrivning handlar kreditgivningsprocessen om återbetalningsförmåga och 

traditionella finansiella risker. Som vi nämnde tidigare, menade Neu et al. (1998, s. 270) att 

en del kreditgivare anser att hållbarhet har ett egenvärde och då faller det sig givetvis 

naturligt att hållbarhet beaktas. Den andra gruppen av kreditgivare som de nämnde ser 

hållbarhet som en del i den finansiella riskbedömningen. Detta kan förklaras genom 

Elkingtons (1999) TBL koncept som visar att de finansiella resultaten interagerar med 

miljömässiga och sociala faktorer. Till exempel visade Weber et al. (2008) att kreditgivare 

kan göra bättre finansiella riskbedömningar om hållbarhetsaspekter beaktas. 
  
Svenska Bankföreningen (2008, s. 6) tar upp hur den miljömässiga dimensionen behöver 

beaktas i samband med en kreditgivning genom att identifiera tre olika typer av miljörisker: 

Direkt risk, indirekt risk och anseenderisk. Exempel på direkta miljörisker som anges är 

risken för att banken ska hållas ansvarig för efterbehandlingen av en förorenad fastighet 

som övertagits eller att värdet på en ställd säkerhet ska sjunka vid uppenbarade 

miljöproblem. Statens offentliga utredningar (2006:39, s. 104, 327) säger att det är möjligt 

att kreditgivare någon gång skulle kunna tvingas stå för till exempel efterbehandling av en 

förorenad byggnad, men att läget i Sverige ser ut på ett sätt att det inte är troligt att 

kreditgivare kommer att anses ha sådan kontroll. Utifrån detta är det alltså inte troligt att 

bankerna i Sverige skulle bli direkt ansvariga för avhjälpningsskyldighet vid eventuella 

föroreningsskador, men det existerar fortfarande en risk att ställda säkerheter ska sjunka i 

värde på grund av miljöproblem. En indirekt miljörisk uppkommer på grund av att 

kredittagarens betalningsförmåga försämras som en följd av miljöproblem. Till exempel 

kan företagets betalningsförmåga påverkas då konsumenternas miljömedvetenhet har ökat, 

vilket kan leda till helt eller delvis minskad efterfrågan på företagets produkter om det inte 

följer trenden (Broomé et al., 1998, s. 228). Med anseenderisk avses risken för att bankens 

anseende ska ta skada ifall de blir associerade med kredittagare som agerar på ett tveksamt 

sätt ur ett miljömässigt perspektiv. 
  
Riskbedömningen är alltså en väldigt komplex process men den kan dock vara mer eller 

mindre utförlig beroende på ett par olika faktorer vilket i sin tur påverkar behovet av 

hållbarhetsinformation i kreditgivningsprocessen. Till exempel menar Sveriges Riksbank 

(2001, s. 67) att kreditens storlek påverkar omfattningen av riskbedömningen. Den bransch 

som kunden är verksam inom kan också påverka riskbedömningen genom att den ger en 

direkt beskrivning av en del av de inneboende risker som finns i företagets verksamhet. 

Som Tagesson et al. (2009, s. 360) säger lyfts vissa branscher fram och följs mer än andra 

av sociala medier, vilket även kan medföra en större andel av de indirekta risker som 

Svenska Bankföreningen (2008, s. 6) lyfter fram då verksamheten belyses och därför löper 

större risk att uppfattas illegitim av samhället. Det innebär för kreditgivare att 

hållbarhetsrisker behöver granskas mer utförligt då riskerna i slutändan kan leda till en 

försämrad återbetalningsförmåga hos kunden (Broomé et al., 1998, s. 228). En tredje faktor 

som kan ha en påverkan är kundens storlek. Det kan förklaras av att större kunder har fler 

intressenter som påverkar dem genom sin efterfrågan på hållbarhetsinformation (Tagesson 

et al., 2009, s. 360). Utifrån kreditgivares perspektiv innebär det därför att även ett större 



 

 

19 

företag är förknippat med mer av de indirekta riskerna då företaget har fler intressenter som 

kan uppfatta verksamheten som illegitim varför hållbarhetsinformation får en större 

inverkan. 

 

 

2.4.2 Vilken typ av information som används 
  

Uchida (2011, s. 46) kom fram till att banker baserar sina lån på tre olika faktorer. Dessa tre 

består av en relationsfaktor, en bokslutsfaktor och en säkerhetsfaktor. Relationsfaktorn 

består av “mjuk” (ej verifierbar) information och införskaffas genom nära relationer till 

låntagaren (Jiangli et al. 2008, s. 40). Bokslutsfaktorn, som främst baseras på “hård” 

(verifierbar) information, införskaffas däremot genom information från bland annat 

företagets årsredovisningar (Jiangli et al. 2008, s. 40). Säkerhetsfaktorn beror på 

information om vilka säkerheter som ställs för lånet (i den är uppsatsen kommer vi däremot 

inte att gå in mer på säkerheter då det inte berör hållbarhet). Hållbarhetsredovisningar kan 

därför vara mer eller mindre betydelsefulla för kreditgivare beroende på om de ser 

hållbarhetsrelaterad information främst som hänförbart till relationsfaktorn eller till 

bokslutsfaktorn. Det vill säga föredrar de hållbarhetsredovisningar som informationskälla 

eller inhämtar de hellre den informationen via personlig kontakt med företaget? Viktigt att 

notera är dock att användandet av en typ av information inte utesluter användandet av en 

annan, utan att de även kan användas i kombination med varandra. 
  
Vad som påverkar valet av vilka typer av information som används kan däremot bero på 

flera olika saker. För företag med låg transparens kan det vara svårt för kreditgivaren att 

veta hur låntagarens finansiella ställning ser ut och hur stor deras vilja att betala tillbaka är. 

Speciellt svårt är det för kreditgivare som till stor del förlitar sig på bokslutsfaktorn (de la 

Torre et al., 2010, s. 2280). Därför grundar sig utlåning till ogenomskinliga företag 

vanligen i nära relationer mellan kreditgivaren och låntagaren medan utlåning som baseras 

på bokslutsfaktorn främst används för transparenta företag där banken kan lita på 

informationen från redovisningarna (Jiangli et al., 2008, s. 40). 
  
Vilken typ av information som används kan även bero på kreditgivarens interna struktur. 

Detta eftersom mjuk information som kommer från en stark relation inte kan överföras till 

andra personer inom organisationen, utan går förlorad om personen med relationen slutar 

eller flyttas (Stein, 2002, s. 1892). Dessutom kan valet av vilken information som används 

även styras av den rådande redovisningsmiljön. Jiangli et al. (2008, s. 40) menar till 

exempel att bokslutsfaktorn används i större utsträckning i länder med starka 

redovisningsstandarder (finansiella) och med ansedda revisionsbolag medan 

relationsfaktorn är viktigare i länder med svaga redovisningsstandarder. En del studier har 

därför undersökt hur det ser ut i specifika länder. Bland amerikanska banker menar 

DeYoung et al. (2004, s. 110) att avregleringar och utveckling i teknologi har skapat två 

läger. Ett läger som använder sig av hård information och ett som använder sig av mjuk 

information. Små banker som lånar till små företag tenderar där att bygga lånen på långa 

relationer till sina kunder medan stora banker är de som till större del använder sig av hård 

information. Liknande tendenser har hittats i Sverige. Svensson (2004, s. 16) fann till 

exempel i sin studie att bokslutsinformation är mycket viktigt för svenska institutionella 
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kreditgivares bedömning då de oftast inte beviljar kredit utan att först hämta in 

årsredovisningar, periodrapporter, budgetar, prognoser och kreditupplysningar. Där 

används redovisningsinformationen dels som underlag för prognoser för att minska 

osäkerheten avseende företagets förmåga att uppfylla sina framtida förpliktelser och dels 

för att kontrollera hur företaget har uppfyllt sina tidigare förpliktelser. För icke-

institutionella kreditgivare består däremot grunden främst av kreditupplysningar från en 

tredje part (Svensson, 2004, s. 16). Svårigheter med att använda sig av riskbedömningar 

från en tredje part är dock att kreditgivaren då måste beakta de fel som kan ha uppkommit 

från den tredje parten (Bruns, 2001, s. 32). 
  
Även om svenska kreditgivare har visats använda sig av årsredovisningar behöver de även 

använda sig av annan information (Svensson, 2004, s. 17). De anser nämligen inte att 

årsredovisningar är tillräckligt aktuella för att, utan annan information, användas vid 

kreditbedömningen. För att lösa detta vänder sig institutionella kreditgivare ofta till 

företagen direkt för att få tillgång till mer aktuell information från bland annat 

periodrapporter, budgetar och prognoser. Kreditgivarna tycker däremot att informationen i 

de finansiella årsredovisningarna generellt sett är tillräckligt tillförlitliga och jämförbara, 

men avgörande för tillförlitligheten är vilken revisor som reviderat den (Svensson, 2004, s. 

17). 
  
Svensson (2004, s. 18) såg även att de institutionella kreditgivarna visades använda sig av 

information om miljörisker och ha önskemål angående informationens utformning. Bland 

annat innefattar deras önskemål av, och förslag på, kvalitetsförbättrande åtgärder 

standardiserade tilläggsupplysningar/nyckeltal om miljörisker, miljöpolicy, human- och 

strukturkapital. Vid tidpunkten för studien föredrog dock flera av kreditgivarna att hämta 

den typen av informationen genom relationsfaktorn. Studier har däremot kommit fram till 

olika resultat angående vilken informationskälla som används. Harte et al. (1991, s. 235) 

upptäckte till exempel att fondförvaltare och investeringsanalytiker, vars jobb till stor del 

också bygger på att utvärdera risker, ofta använder sig av företagens redovisningar för att ta 

fram information vid etiska investeringsfrågor. Intressant nog såg de däremot att det enbart 

var ett fåtal som menade att redovisningarna var en väldigt viktig informationskälla (Harte 

et al., 1991, s. 237). Till skillnad från Harte et al. (1991) kom en nyare studie gjord av 

Haque (2014, s. 170) fram till att banker i Bangladesh till störst del använder sig av 

information som kommer från relationsfaktorn när det kommer till information om 

miljörisker. Där såg de däremot även att årliga redovisningar används frekvent som 

informationskälla. 

 

 

2.5 Sammanfattning av referensramen 
 

Hållbarhetsredovisningar innehåller information om verksamhetens inverkan och resultat ur 

ett hållbarhetsperspektiv. En utgångspunkt för att kreditgivarna ska ha användning av dem 

är förstås att sådan information beaktas, men även om de gör det kan informationen 

fortfarande hämtas från andra håll eller så kan kvaliteten vara för dålig så att 

hållbarhetsredovisningarna ändå inte är användbara i det syftet. För att säkerställa och 

förbättra kvaliteten kan externa granskningar av hållbarhetsredovisningarna vara en del av 
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lösningen, men det beror dock på kreditgivarnas uppfattning av de som utför 

granskningarna och granskningarnas precision om de upplever att kvaliteten förbättras. Vi 

ser därför att det är relevant för studien att göra en överläggning om kreditgivarnas 

uppfattning om kvaliteten och vad de ser att extern granskning bidrar med, samt hur de 

väljer att inhämta hållbarhetsinformationen och vilka faktorer som styr kreditgivarna till 

detta. 
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3 Teori 
 

Vi kommer i följande avsnitt att presentera samhällsekonomiska teorier som vi anser är 

relevanta för uppsatsämnet. Vi kommer att redogöra för teorierna och visa hur 

hållbarhetsredovisningarnas användbarhet ur en kreditgivares perspektiv kan kopplas till 

dem. Detta kommer att användas för att analysera empirin men även som ett ytterligare 

stöd till intervjuguiden. 

 

 

3.1 Intressentteorin 
  

Intressentteorin är idag en välkänd teori inom samhällsekonomisk litteratur som handlar om 

att en organisation har intressenter de måste ta hänsyn till och hur relationen till dem ser ut. 

Teorin är intressant i sammanhanget eftersom kreditgivarna utgör en av företagets viktigare 

intressentgrupper och vi kommer även i det här kapitlet argumentera för att det är 

intressentrelationerna som förklarar hållbarhetsredovisningarnas existens och utformning. 

Vi kommer att presentera teorin för att skapa en djupare inblick i intressenternas relation till 

hållbarhetsredovisningar och hur de kan influera dem, samt vilka potentiella implikationer 

detta har på hållbarhetsredovisningarnas användbarhet för kreditgivare. 
  
Freeman (1984, s. 46) definierade en intressent som en entitet som påverkar och påverkas 

av organisationen. Till dessa räknas exempelvis investerare, kunder, leverantörer, 

myndigheter, branschorganisationer, anställda och kreditgivare (se figur 2). Enligt teorin 

samexisterar därför organisationen i ett större socialt system tillsammans med sina 

intressenter där alla är beroende av varandra (se figur 2). För att ett företag ska nå framgång 

är det därför viktigt att samtliga gruppers intressen beaktas för att fungerande 

värdeskapande relationer ska kunna byggas. 
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Figur 2. Intressentteorin 

Källa: Freeman (1984, s. 55) 

  

  

Sedan Freeman (1984) introducerade intressentteorin i sin bok, Strategic Management: A 

Stakeholder Approach har den diskuterats mycket inom samhällsekonomisk litteratur där 

dess betydelse och tillämpningsområden varierat flitigt (Donaldson & Preston, 1995, s. 65). 

Det kan därför vara svårt att tydligt definiera en enskild betydelse. Donaldsons & Prestons 

(1995, s. 65) har observerat att teorin istället omfattar tre olika dimensioner: deskriptiv, 

instrumentell och normativ.  Deskriptivt handlar det om att teorin beskriver och även 

förklarar företagets karaktärsdrag och beteende (Donaldson & Preston, 1995, s. 70). Enligt 

den instrumentella dimensionen kan teorin användas till att identifiera sambandet mellan 

organisationens relation till sina intressenter och dess prestationer (Donaldson & Preston, s. 

71). Den sista delen av teorin, den normativa, handlar om hur intressenternas moraliska och 

filosofiska riktlinjer influerar företaget (Donaldson & Preston, 1995, s. 75). 
  
Enligt Donaldson & Preston (1995, s. 74) är dimensionerna (deskriptiv, instrumentell och 

normativ) sammanlänkade med varandra (se figur 3). Den deskriptiva delen utgör ett yttre 

skal som består av empiriska resultat och kan observeras utifrån.  Skalet hålls i sin tur uppe 

av den instrumentella delen genom att det som sist och slutligen observeras är resultatet av 

hur intressentrelationerna hanteras. Slutligen är teorins kärna normativ, genom att 

intressenternas intressen och värderingar bör utgöra ett egenvärde för ett framgångsrikt 

företag med goda relationer. 
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Figur 3. Intressentteorins dimensioner 

Donaldson & Preston (1995, s. 74) 

  

  

I den här studien har teorin främst ett normativt perspektiv genom att hållbarhet är något 

som intressenterna tagit till sig och vill att företagen efterlever. Företagen i sin tur pressas 

då till att visa att de tagit hänsyn till detta, vilket kan vara en förklaring till 

hållbarhetsredovisningarnas ökade popularitet. Genom dessa kan intressenterna se hur 

företagen presterar hållbarhetsmässigt men också kontrollera att företaget har ”rätt” 

hållbarhetsmässiga normer och värderingar. Intressentteorin presenterar emellertid en del 

svårigheter med att upprätta en hållbarhetsredovisning som tillfredsställer samtliga 

intressenter. Den identifierar nämligen att företaget har flera olika intressentgrupper vilka 

kan ha olika förväntningar på företaget som dessutom kan motsäga varandra (Chen & 

Roberts, 2010, s. 652). Medan vissa ser hållbarhet som en viktig risk-/avkastningsfaktor 

kan andra se det som att det har ett egenvärde i sig (Neu et al., 1998, s. 270). Det kan därför 

uppstå svårigheter för företagen att upprätta hållbarhetsredovisningar som passar alla 

viktiga intressenter. 
  
Clarkson (1995, s. 106-107) delar ytterligare upp intressenterna i primärintressenter och 

sekundärintressenter där primärintressenterna är sådana som är direkt nödvändiga för 

företagets fortlevnad. Han menar att dessa till exempel kan vara kreditgivare, anställda, 

kunder, investerare, leverantörer och myndigheter och samhället som sätter de regler 

företaget måste följa. Sekundärintressenter är intressenter som också påverkar och påverkas 

av företaget men som inte är nödvändiga för dess direkta överlevnad, som exempel nämns 

media och miljögrupper. Neu et al. (1998, s. 279) fann att företagen väljer att anpassa sin 

hållbarhetsredovisning efter primärintressenterna när åsikterna går isär. Kreditgivarna 

befinner sig med andra ord troligtvis högt på företagens prioriteringslista vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningar vilket talar för att de är anpassade för att vara användbara för dem. 
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Aktieägarna ses dock troligtvis som den allra viktigaste intressentgruppen varför det kan 

tänkas finnas risk för att hållbarhetsredovisningarna istället anpassas för deras behov 

framför kreditgivarnas i situationer då intressena går isär. Neu et al. (1998) kom även fram 

till i sin studie att aktieägarna har en större influens på hållbarhetsredovisningarna framför 

kreditgivarna. Som intressentteorins instrumentella dimension föreskriver, måste dock 

företaget fortfarande ta hänsyn till alla intressenterna vilket argumenterar för att 

hållbarhetsredovisningarna upprättas enligt en kompromiss av samtliga gruppers intressen. 

Det skapar i sin tur frågor om hur mycket av kompromissen som har skett till nackdel för 

kreditgivarna.  

 

 

3.2 Legitimitetsteorin 
  

Vi börjar med att definiera vad legitimitet egentligen är för att sen gå djupare in på vad 

legitmitetsteorin säger. Legitimitet kan definieras som: 
  
”… en generaliserad uppfattning om att ett företags agerande är önskvärt, korrekt eller 

lämpligt inom vissa socialt tillverkade system av normer, värderingar, övertygelser och 

definitioner” (egen översättning) (Suchman, 1995, s. 574). 
  
Legitimitetsteorin kan ses som en fördjupning av intressentteorin genom att den beskriver 

den relation som uppkommer då intressenterna har vissa förväntningar på företaget för hur 

det ska/inte ska uppföra sig. Utgångspunkten för teorin är att det existerar ett så kallat 

socialt kontrakt mellan företaget och omgivningen (Archel et al., 2009, s. 1286). Det 

sociala kontraktet kommer från att företaget opererar i en miljö där dess överlevnad och 

tillväxt beror på huruvida de uppnår uppsatta krav av omgivningen (Shocker & Sethi, 1973, 

s. 97). Företaget är nämligen beroende av sin relation med intressenterna och det är därför 

viktigt att dessa krav möts (Hahn & Lülfs, 2013, s. 404). Ett företag som har 

legitimitetsproblem riskerar konsekvenser i form av legala, ekonomiska och andra sociala 

sanktioner (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122). Till exempel kan företaget anses vara mindre 

attraktivt för kunder eller få svårare att sluta avtal med leverantörer och långivare. Ett 

aktuellt fall är bland annat Swedbank som sålde sitt innehav av Stora Enso i sin 

hållbarhetsfond då det kom fram att de hade använt barnarbetare i sin verksamhet (TV4, 

2014). 
 

För att ses som legitima av sina intressenter, och bibehålla de goda värdeskapande 

relationerna med dem, ger legitimitetsteorin motiv till företagen att använda 

hållbarhetsredovisningar till att visa att de möter intressenternas krav på ett hållbart 

företagande. Det uppstår då även incitament för företag att utforma dem så att 

verksamheten framstår som så legitim som möjligt, vilket kan påverka användbarheten på 

hållbarhetsredovisningarna. Överdrivet positivt vinklade redovisningar kommer till 

exempel ge en felaktig bild av ett företags verksamhet. Däremot kommer ett företag att ha 

incitament att redovisa så rättvist som möjligt ifall det är utsatt för en hård granskning som 

gör det svårt att komma undan med till exempel greenwashing. Detta kan istället ha en 

positiv effekt på användbarheten. Inom legitimitetsteorin kan alltså redovisningen ses som 

ett verktyg genom vilket företaget kan påverka allmänhetens uppfattning om verksamheten. 
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Ett företag som presterar dåligt kommer då ha incitament att använda redovisningen till att 

manipulera allmänhetens uppfattning. Hahn & Lulfs (2013) identifierade sex olika 

redovisningsstrategier företag använder sig av för att uppfattas som mer legitima: 

marginalisering, abstraktion, indikerande fakta, rationalisering, auktorisering och 

korrigerande åtgärder. Marginalisering innebär att den negativa incidentens signifikans 

förminskas i rapporten genom att använda uttryck som: ”inga allvarliga konsekvenser”, 

”minimala effekter” och ”av mindre betydelse”. Abstraktion är en strategi som innebär att 

den negativa händelsen generaliseras som något oundvikligt för branschen så att fokus lyfts 

från företaget till något som är ett allmänt eller kollektivt problem som måste lösas. 

Indikerande fakta är en strategi som innebär att den negativa aspekten nämns utan en 

närmare förklaring, vilket gör det svårt för läsaren att kunna avgöra dess innebörd. Till 

exempel kan kvantifierbara faktorer som vattenförbrukning, energiförbrukning och 

koldioxid utsläpp vara svåra att utvärdera utan jämförbara siffror eller riktlinjer. 

Rationalisering innebär att incidenter rättfärdigas till exempel genom att peka på de 

positiva följderna, eller att det är en oundviklig konsekvens av en normal verksamhet eller 

utveckling. Auktorisering innebär att utomstående auktoriteter används för att rättfärdiga en 

negativ händelse. Företaget själv fäster alltså inte någon värdering i händelsen utan de låter 

istället en tredje part för att bestyrka att incidenten inte är allvarlig. Slutligen så innebär 

korrigerande åtgärder att företaget säger i rapporten att de tänker fixa problemet eller vidta 

åtgärder för att undvika det i framtiden. 
  
På grund av att hållbarhetsredovisning i huvudsak fortfarande är frivillig och därmed 

väldigt oreglerad kan legitimitetsteorin motivera att företag bedriver en 

hållbarhetsredovisning, men också på grund av underliggande strategiska motiv och inte för 

att de känner ett ansvar gentemot sina intressenter (Deegan, 2002, s. 295). Detta får 

konsekvensen att det finns en risk för att rapporterna blir vinklade, vilket även har visats i 

ett flertal studier (se Deegan & Rankin, 1997; Archel et al., 2009; Clarkson et al., 2011; 

Hahn & Lülfs, 2013). 

  

  

 3.3 Signaleringsteorin 
 

Signaleringsteorin härstammar från Spences (1973) essä ”Job market signaling” där han 

behandlar signalering ur ett arbetsmarknadsperspektiv, men han menar också att teorin är 

applicerbar på andra områden. Han visar då hur en arbetssökande kan påverka vilka 

signaler som sänds ut angående dennes attribut och kompetens, vilka en arbetsgivare 

baserar sitt beslut om en eventuell anställning på. En liknande situation uppkommer mellan 

företaget och en kreditgivare vid en kreditgivningssituation genom att också företaget har 

möjlighet att påverka vilka signaler de sänder åt kreditgivarna, med förhoppning om att få 

krediten beviljad. 
  
Connelly et al. (2010, s. 43-45) beskriver signaleringsteorin mer allmänt genom att 

benämna parterna som uppkommer vid informationsasymmetri som sändare och mottagare 

av information, där sändaren har incitament att manipulera informationen vilket innebär att 

mottagaren fattar felaktiga beslut. En typisk sändare beskrivs då som en insider som har 

tillgång till information om en individ, produkt eller organisation, vilket outsiders som är 
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mottagare av den information som sänds inte har. En annan nyckelaspekt författarna tar upp 

är att mottagaren tjänar på att informationen som sänds är trovärdig och av positiv karaktär. 

Ett exempel som ges är att kunder till ett företag tjänar på att konsumera produkter som 

associeras med signaler om hög kvalitet. Signaleringsteorin kan därmed tillämpas för att 

förklara två parters beteenden när informationsasymmetri existerar (Connelly et al., 2010, s. 

39). Teorin fokuserar då främst på de incitament den parten med övertaget har att utnyttja 

detta för att försöka framhäva sina positiva sidor. Connelly et al. (2010, s. 45-46) menar att 

studier även behandlat negativ signalering, men han menar att detta oftast sker oavsiktligt 

från den kommunicerande partens sida. I en kreditgivningssituation skulle det kunna 

innebära att kreditgivaren beviljar ett lån som de inte skulle gjort om 

informationsasymmetri inte existerade. För den här uppsatsen kan detta då bli relevant 

genom att hållbarhetsredovisningar är ett potentiellt verktyg för företagen att kommunicera 

ut en felaktig bild av deras hållbarhetsarbete till kreditgivarna om det föreligger en 

informationsasymmetri. 
 

Enligt Hahn & Kühnen (2013, s. 14) existerar det en informationsasymmetri mellan företag 

och dess intressenter om verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv, på grund av att det är 

svårt att få tag i sådan information som är trovärdig. Exempelvis kommer företag som 

presterar bättre, med avseende till miljön, att vilja signalera detta via sin redovisning, 

medan företag som presterar sämre kommer att undanhålla information för att i bästa fall 

bli uppfattad som ”en i mängden” (Guidry & Patten, 2012, s. 83). Liksom med 

legitimitetsteorin uppstår det därför en risk för att företagens hållbarhetsredovisning 

vinklas. Clarkson et al. (2011) visar dock att forskning inom signaleringsteorin motiverar 

företag att redovisa vid positiva resultat för att framhäva dess goda egenskaper, medan 

forskning inom legitimitetsteorin istället visar incitament för företag att redovisa vid 

negativa händelser för att rättfärdiga de dåliga prestationerna. 
  
Hållbarhetsredovisning kan även framkalla en del kostnader för företaget, som till stor del 

kan hänföras till signalerna som sänds ut och som kan påverka hållbarhetsredovisningens 

kvalitet negativt. Verrecchia (1983, s. 180-181) beskriver det som att det existerar en 

tröskel, vilken avgör om ett företag kommer att redovisa information. Tröskeln består av, 

förutom kostnaden för att ta fram informationen, den kostnad som uppkommer då företaget 

redovisar information som gör att värdet på en av företagets tillgångar (till exempel priset 

på företagets aktie) sjunker. Även positiv information kan skapa sådana kostnader 

(exempelvis information som ger konkurrenter en fördel) som gör att företaget väljer att 

hålla inne på information (Verrecchia, 1983, s. 182). Till vilken grad dessa kostnader 

uppkommer beror på hur mottagarna uppfattar informationen. Om tillräckligt mycket 

negativ information angående miljöprestationer undanhålls kan det däremot uppfattas som 

en negativ signal för företagets miljörisk och framtida regelkostnader (Blacconiere & 

Patten, 1994, s. 358). Att informera om negativa hållbarhetsaspekter behöver därmed inte 

enbart vara dåligt. 
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3.4 Carrolls CSR pyramid 
 

Carrolls (1991) diskuterar i sin artikel ”The Pyramid of Corporate Social Repsonsibility: 

toward the Moral Management of Organizational Stakeholders” vad CSR, eller ett 

ansvarsfullt företagande, egentligen innebär. Som vi tidigare nämnt figurerar det en rad 

olika definitioner, de är emellertid väldigt generella. Carroll (1991) konkretiserar begreppet 

ytterligare genom att diskutera det utifrån fyra olika nivåer av ansvarstagande. För att ett 

företag fullständigt ska kunna inkorporera CSR i verksamheten menar han att alla nivåerna 

måste beaktas (Carroll, 1991, s. 40). Detta visualiserar han genom sin CSR-pyramid där de 

fyra nivåerna utgörs av ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar (se figur 4). 

 

  

 
Figur 4. Carrolls CSR pyramid 

Källa: Carroll (1991, s. 40) 
  

  

Den första nivån är det ekonomiska ansvaret. Det innefattar aspekter som att sträva mot en 

så god lönsamhet som möjligt, maximera aktieägarnas vinster och att upprätthålla en hög 

konkurrenskraft och effektivitet. Den andra nivån handlar om att organisationen tar ansvar 

för att verksamheten hålls inom ramen av vad som är tillåtet enligt lagar och regler. Det 

innebär att även om den drivs av vinstdrivande motiv så anses det viktigt att följa federala 

statliga och lokala regleringar samt att erbjudna varor och tjänster uppfyller lagbestämda 

krav. Gemensamt för både det ekonomiska och legala ansvaret är att de utgör fundamentala 
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nivåer som mer eller mindre måste beaktas för att företaget ska kunna överleva. Följande 

nivå är etiskt ansvarstagande vilket ytterligare innefattar att organisationen även tar hänsyn 

till rådande normer om vad som är rättvist och moraliskt, vilket går utöver vad som är 

godtagbart enligt lag. Slutligen är den högsta nivån av CSR som kan uppnås ett 

filantropiskt ansvarstagande. Detta handlar om att företagen inte bara efterföljer vad som 

externt förväntas av dem, utan att de även drivs av en inre vilja att göra gott för samhället. 
  
Vid kreditgivning åt företag kan Carrolls koncept tillämpas för att skapa en förståelse för 

vad kreditgivarnas behov av hållbarhetsinformation grundar sig på, hur viktigt det är och 

varför. Vi menar att behovet av information kommer att speglas utifrån vilken ansvarsnivå 

kreditinstituten befinner sig på. För ett kreditinstitut som tar hänsyn till den ekonomiska 

ansvarsnivån är det förstås viktigt att information om det låntagande företagets ekonomi 

beaktas för att utvärdera dennes återbetalningsförmåga. Hållbarhetsaspekter kan emellertid 

också sammanlänkas med det ekonomiska ansvarstagandet. Till exempel ifall kunder 

föredrar hållbarhetstänkande företag, eller genom att företag kan ådra sig finansiella 

kostnader genom böter eller saneringskostnader från miljöförstöringar som verksamheten 

orsakat. Sambandet mellan ekologiska/sociala prestationer och finansiella är också något 

som det forskats flitigt om och har ofta kunnat styrkas i litteraturen (se till exempel: 

Richardson et al., 1999; Schuler & Cording, 2006; Mackey et al., 2007). 
  
Ur ett legalt perspektiv kan det ekonomiska ansvaret också vara det främsta underliggande 

motivet för kreditgivare om lagbrott innebär stora finansiella konsekvenser. Enligt lagen 

om Bank- och Finansieringsrörelse (SFS 2004:297) kap 8:1 ska kreditinstitutet ”…pröva 

risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får 

bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda”. 

Det måste alltså säkerställas att låntagarens finansiella ställning möjliggör en återbetalning 

av lånet varför även icke-finansiella risker indirekt ska beaktas. Vad gäller direkt icke-

finansiella aspekter, ur det legala perspektivet, så är det förmodligen sällsynt att sådana 

situationer uppkommer i Sverige. Som statens offentliga utredningar (2006:39, s. 104, 327) 

tar upp kan kreditgivare i särskilda fall behöva stå för kostnader av föroreningar vid 

säkerheter. Detta är däremot inte vanligt och kommer endast att uppkomma speciella fall. 

Enligt lagen har exempelvis kreditinstitut ett granskningsansvar för att undvika att 

verksamheten utgör ett led för penningtvätt eller finansiering av terrorism (SFS 2009:62). 
 

Miljömässiga och sociala aspekter kan alltså vara av vikt för kreditgivare som enbart tar 

hänsyn till deras ekonomiska och/eller legala ansvar men oftast då indirekt. Troligtvis 

kommer däremot den finansiella informationen vara det som beaktas främst. Utifrån detta 

kan vi också se att de risker (direkta, indirekta och anseenderisken) som Svenska 

Bankföreningen (2008, s. 6) räknade upp, och som kreditgivare möter i samband med 

hållbarhetsfaktorer, har sitt ursprung i dessa grundläggande ansvarstaganden. För etiskt och 

filantropiskt ansvarstagande institut menar vi dock att både sociala och miljömässiga 

hållbarhetsaspekter får en större relevans och att behovet av information kring dem är 

högre. Att handla etiskt utifrån samhällets normer innebär till exempel för en kreditgivare 

att inte vara med och finansiera moraliskt tveksamma verksamheter. Ur ett socialt 

perspektiv kan det handla om att det saknas säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen eller att 

anställda känner sig diskriminerade. På motsvarande sätt kan det ur ett miljöperspektiv 

handla om att inte vilja finansiera verksamheter som associeras med utsläpp av miljögifter 
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eller höga förbrukningar av fossila bränslen. Eftersom de etiska och moraliska koderna 

avgörs utav vad samhället anser kan det emellertid vara svårt att alltid avgöra vad som är 

”korrekt”. Som Carroll (1991, s. 41) poängterar förändras nämligen dessa värderingar hela 

tiden och det är viktigt att en etiskt ansvarstagande organisation är uppmärksam för dessa 

förändringar och handlar därefter. Det filantropiska ansvarstagandet liknar det etiska genom 

att båda innefattar att handla enligt vad som är rätt för samhällets bästa. Carroll (1991, s. 

42) skiljer emellertid på dessa genom att det filantropiska går utöver vad som förväntas. En 

kreditgivare kan till exempel sätta press på lånsökande företag att ta hänsyn till miljön och 

samhällets invånare för att lån ska beviljas, även om det inte skulle anses vara oetiskt att 

inte göra det. 

 

 

3.5 Sammanfattning av teorier 
 

Med hjälp av de fyra samhällsekonomiska teorierna: intressentteorin, legitimitetsteorin, 

signaleringsteorin och Carrolls CSR pyramid, har vi skapat en grund för att kunna analysera 

vad hållbarhetsredovisningarnas användbarhet beror på. Vi använder intressentteorin för att 

skapa en förståelse för hur företagets relation med kreditgivarna själva, men också med 

övriga intressenter kan påverka hur hållbarhetsredovisningarna är anpassade (eller inte 

anpassade) för att vara användbara för en kreditgivare. Genom legitimitetsteorin och 

signaleringsteorin visar vi på de incitament företagen har att vilja framstå som ansvarsfulla 

ur ett hållbarhetsperspektiv, och hur detta kan påverka användbarheten för kreditgivarna. Vi 

argumenterar för att teorierna kan skapa motiv till att vinkla rapporterna, men också det 

motsatta, till att redovisa ärligt om intressenterna har en god insyn i verksamheten eller om 

företaget befinner sig under hård uppsikt. Carrolls CSR pyramid tillämpar vi för att 

beskriva hur kreditgivarens egen inställning till hållbarhet kan påverka deras behov av den 

informations som kommuniceras genom hållbarhetsredovisningar. Utifrån teorin 

argumenterar vi för att kreditgivare som tar ett större socialt ansvar genom sin 

kreditgivning, även i större grad har användning för hållbarhetsinformation. 
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4 Metod 
 

 

I det här kapitlet kommer vi att inleda med att redogöra för de metodologiska 

utgångspunkterna som föranlett våra praktiska metodval. Därefter presenteras och 

motiveras de tillvägagångssätt som har tillämpats vid studiens genomförande. 

Avslutningsvis visar vi på vilka åtgärder som vidtagits för att försöka uppnå en transparent 

studie med hög kvalitet. 

 

 

 

4.1 Ontologisk ståndpunkt 
 

Naturfilosofin, eller ontologin som det också kallas, behandlar hur universums, människans 

och samhällets sanna natur ska förstås (Patel & Davidson, 2011, s. 15). Bryman (2011, s. 

35) beskriver två olika typer av ontologiska frågeställningar, objektivism och 

konstruktionism. Objektivism är en ståndpunkt som säger att sociala företeelser är fasta ting 

som inte styrs av de sociala aktörerna, utan att dessa är oberoende av varandra. 

Konstruktionism å andra sidan, innebär en tanke om att sociala företeelser är något som 

ständigt är under konstruktion av de sociala aktörerna. Vi som forskare beskriver därför 

företeelser som inte kan ses som slutgiltig och kunskapen är att anse som obestämbar. 

Bryman (2011, s. 37) tar olika kulturer som ett exempel, och menar att objektivismen säger 

att kulturer är något yttre som påverkar, tvingar och hindrar oss samt har en existens som är 

oberoende av oss. Konstruktionismen ser istället kulturer som något som ständigt ändras av 

människors samspel med varandra. Det är däremot vanligt att forskare tänker sig något 

slags mellanting. Kulturer kan ses som en referensram som föregår delaktigheten som vissa 

människor har på den, men att den fortfarande är under ständig förändring. Utifrån detta 

lutar vi i den här studien mot en konstruktionistisk ståndpunkt då vi bland annat tror att 

begrepp som hållbarhet och kreditgivning ständigt förändras av olika sociala aktörer. 

Däremot ser vi även att det finns en viss styrsel i dessa begrepp som kan ses som en 

referensram vilken enskilda aktörer själva kan ha svårt att förändra.    

 

  

4.2 Kunskapsteoretisk ståndpunkt 
  

Inom forskning talas det ofta om två kunskapsteoretiska ståndpunkter. Dessa är positivism 

och interpretativism. Positivism är en ståndpunkt som förespråkar användandet av 

naturvetenskapliga metoder vid studier av en social verklighet (Bryman, 2011, s. 30). 

Interpretativismen menar däremot att de undersökta människorna och deras institutioner i 

samhällsvetenskapen är allt för olik naturkunskapens fenomen för att samma metoder ska 

kunna användas (Bryman, 2011, s. 32). Hermeneutiken, som är en del av 

interpretativismen, har inte målet att förklara företeelser på samma sätt som positivismen, 

utan är ute efter att förstå människor genom tolkning av deras handlingar och livsyttringar 
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(Patel & Davidson, 2011, s. 29). Eftersom vi i den här studien är ute efter en förståelse för 

och tolkning av kreditgivares uppfattning av hållbarhetsredovisning har vi en hermeneutisk 

utgångspunkt. Vid tolkningen tappar vi däremot alltid en del av den ursprungliga 

meningen, men i vår mänskliga verklighet har vi ingen annan möjlighet än att just tolka 

(Gustavsson, 2003, s. 74). För att kunna förstå och tolka måste vi ha förförståelser. Därför 

är också förförståelser en tillgång för oss som hermeneutiska forskare (Patel & Davidson, 

2011, s. 29). Dessa utgörs av våra tidigare erfarenheter och lärdomar vilka aktualiseras då 

vi tolkar (Gustavsson, 2003, s. 75). Vi vill, utifrån vår förförståelse, försöka tolka och förstå 

de intervjuade personernas ursprungliga mening.      

 

 

4.3 Förförståelse 
  

För att kunna tolka och få ny kunskap behöver vi förförståelse (Koskinen & Lindström, 

2013, s. 762-763). Som sagt ser vi våra förförståelser som en tillgång, men de utgör även en 

risk då de kan bidra med att vi missar essensen i det vi studerar och därmed även den 

djupare kunskapen (Koskinen & Lindström, 2013, s. 762-763). Därför vill vi redogöra för 

våra förförståelser. 
  
Både Johansson-Lindfors (1993, s. 76) och Arbnor & Bjerke (1994, s. 182) talar om en 

allmän typ av förförståelse. Den finns med i allt vi tar oss för och grundas från bland annat 

praktiska erfarenheter och utbildning. Våra praktiska erfarenheter är begränsade då ingen 

av oss har jobbat vare sig med hållbarhet, hållbarhetsredovisning eller hos någon typ av 

kreditgivare tidigare. Under våra 4 år på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet har 

vi däremot kommit i kontakt med hållbarhetsredovisning. Där har vi främst arbetat med 

intern redovisning av hållbarhet och implementering av hållbarhetsfaktorer i den interna 

styrningen. Under utbildningen har vi inte arbetat med kreditgivning specifikt men vi har 

under några kurser arbetat med riskbedömningar av företag. Vid dessa riskbedömningar har 

vi däremot inte arbetat med hållbarhetsfaktorer utan enbart finansiella faktorer. Eftersom vi 

vid uppsatsens start hade begränsade erfarenheter inom både kreditgivning och 

hållbarhetsredovisning minskar risken för att dessa ska har påverkat våra tolkningar. 

Däremot kommer de förförståelser vi hade enbart från utbildningssammanhang, varför 

ytterligare praktiska erfarenheter skulle ha gett oss möjlighet att se och tolka 

respondenternas svar utifrån ett vidare perspektiv. Vi anser även att det faktum att vi 

tidigare endast har arbetat med riskbedömningar ur ett finansiellt perspektiv kan påverka de 

tolkningar som görs. Vi ser nämligen att det potentiellt kan ha influerat oss mot att lägga 

större vikt vid det finansiella perspektivet än vad respondenten ursprungligen menade då 

det togs upp i intervjuerna.    

  

  

4.4 Vetenskapligt angreppssätt 
  

Patel & Davidson (2011, s. 23) beskriver att ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att 

befintliga teorier styr vilken information som ska samlas in, hur informationen tolkas och 

hur resultatet relateras till teorin. Ett induktivt angreppssätt innebär istället att 
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generaliserbara slutsatser dras utifrån observationer (Bryman, 2011, s. 28). Vid ett 

fullständigt induktivt arbete studerar forskaren även denna observation utan att först ha 

förankrat undersökningen i någon befintligt teori (Patel & Davidson, 2011, s. 23). 
  
Vår studie är främst deduktiv, men den innehåller även induktiva inslag. Vi undersöker till 

exempel hur kreditgivarna uppfattar kvaliteten på företagens hållbarhetsredovisningar 

utifrån IASB:s kvalitativa egenskaper vilket har styrt den information som har hämtats in. 

Vi har även tagit hjälp av samhällsekonomiska teorier för att dels kunna förklara vad som 

kan påverka kreditgivarnas upplevelse av hållbarhetsredovisningarnas användbarhet men 

också för att förklara vad som kan påverka kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna. 

Utifrån Patel & Davidsons (2011, s. 23) definition är detta deduktivt. Däremot finns det 

även induktiva inslag då vi dessutom undersöker hur redovisningen uppfattas av 

kreditgivarna för att kunna bidra med förståelse till företag hur de ska bedriva sin 

hållbarhetsredovisning med kreditgivare i åtanke. Även om den förståelsen byggs på teorier 

tolkar vi Brymans (2011, s. 28) förklaring som att skapandet av våra slutsatser kan ses som 

induktivt.  

  

 

4.5 Undersökningsmetod 
  

Bryman & Bell (2013, s. 419) beskriver några skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Bland dessa är att kvantitativ forskning ofta är inriktad på siffermässiga 

mätmetoder och vill kunna generalisera sina data till en relevant population. Kvantitativ 

forskning kan även sägas sträva efter att upptäcka samband mellan variabler på en 

storskalig nivå. Kvalitativ forskning däremot, använder sig ofta av ord vid presentationen 

av sina analyser och strävar efter en förståelse av värderingar och beteenden i den kontext 

som undersökningen görs. Den kan även anses arbeta på en mindre skala, till exempel 

genom att studera samspelet mellan ett mindre antal människor. 
  
Tidigare studier inom området har främst använt sig av kvantitativa metoder. Bland dessa 

finns till exempel forskning om hur miljöproblem som syns i redovisningen påverkar 

företagens räntekostnader (se Chava, 2010), om användare av redovisningen efterfrågar 

miljöinformation (se Deegan & Rankin, 1997), vilken hållbarhetsinformation som 

redovisas (se Rikharsson et al., 2002) och om redovisningens kvalitet påverkar företagens 

räntekostnader (se Sengupta, 1998). För att kunna besvara problemformuleringen bedömer 

vi däremot att en kvalitativ metod lämpar sig bättre då vi undersöker hur kreditgivare 

använder sig av och uppfattar företagens hållbarhetsredovisning. Genom en kvalitativ 

metod kan vi få en djupare inblick i hur specifika kreditgivare tänker kring dagens 

hållbarhetsredovisning för att på så sätt bland annat kunna ge underlag till hur 

hållbarhetsredovisningen bättre kan bedrivas. 
 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi är intresserade av att få svar på 

tydliga frågeställningar. En generell fördel med intervjuer framför exempelvis enkätstudier 

är att vi har varit mer flexibla genom att kunna följa upp idéer och motiv på ett helt annat 

sätt (Bell, 2006, s. 158).  Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att intervjuguiden 

består av en lista med specifika teman utifrån vilken intervjupersonen får svara fritt 
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(Bryman, 2011, s. 415, Patel & Davidson, 2011, s. 82). Vi har inte nödvändigtvis gått 

igenom vår lista i samma ordningsföljd vid alla intervjuerna då det var viktigt för oss att 

intervjupersonen fick möjlighet att svara fritt. Däremot ville vi i största möjliga mån få svar 

på alla våra frågor vid varje intervjutillfälle. 
  
För att komma åt urvalet har vi vid några tillfällen använt oss av telefonintervjuer. Eftersom 

vi som intervjuare då inte är synliga för respondenterna är en annan fördel med 

telefonintervjuer att deras svar inte påverkas till samma utsträckning av faktorer som till 

exempel vår ålder och etniska bakgrund (Bryman, 2011, s. 209). En nackdel med 

telefonintervjuer istället för direkta intervjuer är dock att de inte ger samma närvaro vid 

intervjun. Till exempel kunde vi inte se den intervjuades kroppsspråk. Däremot finns det 

vissa belägg för att skillnader i svar är små mellan telefon- och direkta intervjuer (Bryman, 

2011, s. 432). Vi valde även att spela in samtliga intervjuer för att i efterhand kunna 

transkribera med så god precision som möjligt och inte riskera att glömma bort viktiga 

händelser. En nackdel med detta är däremot att våra svar kan ha påverkats om de 

intervjuade kände sig obekväma på grund av att intervjun spelas in (Patel & Davidson, 

2011, s. 87). 

   

 

4.6 Urval  
  

I studien användes ett målstyrt urval, vilket betyder att vi avsiktligt har försökt intervjua 

personer som är relevanta för vår problemformulering (Bryman, 2011, s. 434). Då vi är 

intresserade av kreditgivares uppfattning av hållbarhetsredovisningen vid kreditgivningen 

ville vi intervjua personer som arbetar för svenska kreditgivare och har insikt i 

kreditgivningsprocessen. Vi valde att skapa urvalet utifrån enbart svenska kreditgivare då 

Sverige är ett land där en stor andel av företagen använder sig av hållbarhetsredovisning 

(Junior et al. 2013, s. 6; KPMG, 2013, s. 23). Detta bidrog till att öka sannolikheten för att 

kreditgivarna skulle ha kommit i kontakt med företag som hållbarhetsredovisar. 
  
För att veta deras uppfattning av hållbarhetsredovisningen krävdes det att de kommer i 

kontakt med företag som använder sig av sådan redovisning. Forskning har visat att stora 

företag till större del använder sig av hållbarhetsredovisning (se till exempel Cormier & 

Magnan, 1999; Prado-Lorenzo et al., 2009; Tagesson et al., 2009). Detta går i linje med 

tanken att de har fler intressenter som kan påverka dem och efterfrågan på information är 

större (Tagesson et al., 2009, s. 360). De har också större möjlighet att ta fram ny 

information då de, troligtvis, har fler anställda som kan arbeta med datainsamling 

(Tagesson et al., 2009, s. 360). Större företag kan även förväntas ha större lån hos 

kreditgivare än små företag, vilket påverkar hur omfattande kreditbedömningen är 

(Sveriges Riksbank, 2001, s. 66-67). Det kan sätta hållbarhetsredovisningarnas 

användbarhet på sin spets då kreditgivarna gör utförligare bedömningar. Därför har vi i 

första hand försökt intervjua personer som arbetar för någon av de fyra storbankerna eller 

andra stora kreditgivare där det är troligt att de kommer i kontakt med större företag. För att 

få en mer nyanserad bild har vi emellertid även försökt komma i kontakt med andra typer 

av kreditgivningsinstitut och också med olika kontor bland storbankerna. Förutom det ville 

vi även intervjua en person från ett kreditvärderingsinstitut, om deras uppfattning av 
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hållbarhet och hållbarhetsredovisningar då de är en grupp som är specialiserade på att göra 

kreditriskbedömningar åt bland annat banker (Sveriges riksbank, 2001, s. 68). Deras 

utvärderingar kan därför indirekt komma att influera kreditgivarnas beslut. 
  
För att försäkra oss om att vi skulle komma i kontakt med rätt personer, gick det i praktiken 

till så att vi tog kontakt med kontoren i fråga och berättade om vår studie och om vilka 

frågor vi ville ha svar på. Vi lämnade därefter över vår intervjuguide så att de själva skulle 

kunna avgöra vem eller vilka personer som var mest lämpade att svara på våra frågor. 

Eftersom våran insyn i deras kreditgivningsprocess var begränsad ansåg vi att de hade 

bättre förutsättningar än oss att göra den bedömningen. 

 

 

4.7 Bortfall 
 

Från de kreditgivare vi önskade intervjua var det två bankkontor och en statlig kreditgivare 

som inte ville ställa upp på en intervju. Ett av kontoren var beläget i Umeå och menade att 

de inte kommer i kontakt med tillräckligt stora företag för att kunna ge bra svar på våra 

frågor. Det var också den kreditgivare i vårt urval som arbetar med försäkringar varför 

bortfallet gör att vi inte täcker in den typen av kreditgivare. Vi ville även få med en statlig 

kreditgivare men den vi kom i kontakt med menade också att de arbetar med för små 

företag för att de ska kunna svara på våra frågor. Det innebär att vi inte heller har fått med 

någon statlig kreditgivare i studien varför slutligen endast traditionella kommersiella banker 

är representerade. 
  
Slutligen utförde vi en intervju med ett kreditvärderingsinstitut som vi dock inte kommer 

att använda oss av i den fortsatta analysen. Det kom fram i intervjun att främst finansiella 

risker beaktades och att hållbarhetsaspekter hade en väldigt sekundär betydelse. Dessutom 

hade samtliga respondenter ett eget kreditvärderingssystem och endast en respondent 

uppgav att andra värderingar överhuvudtaget beaktades. Vi bedömde därför att intervjun 

med kreditvärderingsinstitutet inte bidrar med något till studien. 

  

 

4.8 Genomförande av intervjuer 
  

Då vi kommit i kontakt med de personer som vi ville intervjua förklarade vi, antingen via 

mejl eller över telefon, vad uppsatsen handlar om och vilken frågeställning vi har. På så sätt 

gjorde vi det tydligt för dem vilka ämnen som intervjun skulle beröra för att de skulle kunna 

göra en bedömning om de ville medverka i studien. Innan intervjuerna genomfördes 

mejlade vi även ut intervjuguiden till respondenterna. Våra förhoppningar var att det skulle 

ge möjlighet åt respondenterna att på förhand tänka igenom svaren för att intervjuerna skulle 

bli så effektiva som möjligt. Intervjuerna genomfördes sedan på respondentens arbetsplats 

eller via telefon, dels för att underlätta för respondenten och minimera tiden som han/hon 

var tvungen att avsätta för intervjun, men också för att intervjuerna skulle genomföras i en 

miljö där respondenten kände sig trygg. 
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Under intervjuerna var det en av oss som drev intervjun medan den andra antecknade, utifall 

någonting skulle gå fel vid inspelningen. Den som antecknade fick även möjlighet att inflika 

med frågor eller förtydliganden om den upplevde att något missats vilket bidrog till att vi 

kunde försäkra oss om att vi fått svar på det vi ville samtidigt som intervjun kunde hållas 

friare. För telefonintervjuerna följde vi samma metod men där förtydligade vi också att vi 

var två som lyssnade på samtalet. 
  
Vi inledde intervjuerna med att återigen förklara vad studien handlar om för att påminna om 

studiens område och vad vi vill få ut av intervjun. Samtliga godkände att samtalen spelades 

in och vi upplevde inte att det var ett störningsmoment då alla respondenter uppfattades som 

bekväma och avslappnade även när vi började spela in. Kvaliteten på inspelningarna av de 

personliga intervjuerna var god men inspelningarna av telefonintervjuerna kunde i vissa fall 

innehålla små störningar. Störningarna var däremot så korta att de inte skapade några större 

svårigheter vid transkriberingen. Efter intervjuerna mejlade vi sedan ut en transkribering av 

intervjun och motsvarande empiriavsnitt till respektive respondent. Utifrån dessa var det 

ingen respondent som uttryckte att han/hon ville ändra på något. 
  
Tabellen (Tabell 1) nedan visar vilka respondenter som deltog, när intervjuerna ägde rum 

samt hur långa intervjuerna var. Telefonintervjuer hölls för de respondenter som arbetade i 

Stockholm medan de från Umeå intervjuades personligen. Här ska noteras att det deltog två 

respondenter vid intervjun med Bank D varför dessa redovisas som “R6+R7”. 

 

 

Respondent Typ av kreditgivare, Stad Datum för intervju Tidsåtgång (ca.) 

R1 Bank A, Umeå 22/5/2014 50 min 

R2 Bank B, Umeå 14/5/2014 25 min 

R3 Bank B, Stockholm 15/5/2014 25 min 

R4 Bank C, Umeå 14/5/2014 40 min 

R5 Bank C, Stockholm 13/6/2014 30 min 

R6+R7 Bank D, Stockholm 22/5/2014 45 min 

R8 Bank E, Stockholm 26/5/2014 30 min 

(R9) (Kreditvärderingsinstitut, Stockholm) (10/6/2014) (20 min) 

 
Tabell 1. Respondenter 
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4.9 Operationalisering av intervjuguide 
  

Intervjuguiden är uppdelad i tre delar: Bakgrundsinformation, Kreditgivningsprocessen och 

hållbarhet samt Hållbarhetsredovisning. Innan varje del inledde vi med att förklara för 

respondenten vilken typ av frågor som den delen innehåller, samt vad vi kommer att 

använda delen till. Detta för att göra det tydligare för den intervjuade vad vi ville komma åt 

med varje del. 
  
Frågor om bakgrundsinformation 

  
A1. Går det bra att vi redovisar ditt namn i arbetet? 

A2. Kan vi publicera företagets namn? 

A3. Namn? 

A4. Ålder? 

A5. Befattning? 

A6. Tid i tjänst? 

A7. Tidigare erfarenheter? 

  
Dessa frågor ställdes för att få en uppfattning över hur relevanta respondenten är för vår 

studie samt för att läsaren ska få en tydligare bild över respondenterna som intervjuades. Vi 

gav även respondenten och företaget som den representerar möjlighet att vara anonym. Efter 

vi utfört våra första intervjuer märkte vi att respondenterna kände sig något obekväma med 

att presentera sina namn. Utifrån det bedömde vi att det fanns en risk för att de skulle bli 

mer reserverade med att svara på våra frågor eller att de skulle börja anpassa sina svar efter 

vad de uppfattar som det korrekta. Vi valde därför att i fortsättningen stryka A1-A3 och 

gjorde det klart för respondenterna att de skulle vara anonyma. 
  

A8. Hur arbetar ni själva med hållbarhet? Hur tänker du kring hållbarhet? 

  
Frågan var till för att undersöka vilket ansvar kreditgivaren tar angående hållbarhet då vi 

utifrån Carrolls (1991) koncept uppfattade att detta kan påverka användandet av 

hållbarhetsinformation vid kreditgivningsprocessen. Beroende på hur mycket den 

individuella banktjänstemannen kan påverka valet av vilken information som ska beaktas 

kan även dennes egna tankar påverka användningen av hållbarhetsinformation. 
  
Frågor om kreditgivningsprocessen och hållbarhet 
  

A9. Kan du kortfattat beskriva hur det går till vid en kreditgivning? 

A10. Vilken storlek på företag kommer du i kontakt med i samband med kreditgivning? 

Vilken storlek på lån kommer du i kontakt med? 

  
A9 ställdes för att ta reda på hur stor påverkan den enskilda individen har vid 

kreditgivningsprocessen då Stein (2002, s. 1892) menar att kreditgivares interna struktur 

kan ha en inverkan på vilka informationskällor som används. Då tidigare studier har visat att 

storleken på företag har stor påverkan på användningen av hållbarhetsredovisning ställde vi 

A10 för att få en bättre bild av vilka möjligheter respondenten kan ha haft att stöta på 
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hållbarhetsredovisningar i kreditgivningssammanhang. Detsamma gäller för storleken på lån 

då större lån har visats påverka mängden information som insamlas. 
  
A11. Använder ni er av information om hållbarhetsaspekter vid kreditgivning? Vilken 

roll spelar informationen vid kreditgivning? 

A12. Finns det några hållbarhetsaspekter som är speciellt betydelsefulla för er vid 

kreditgivning? 

A13. Används hållbarhetsinformationen på olika sätt beroende på företagets typ? 

A14. Används hållbarhetsinformationen på olika sätt beroende på lånets karaktär? 

A15. Var hämtar ni den typen av information ifrån? 

  
För att ta reda på om och varför de beaktar hållbarhetsaspekter vid kreditgivning ställdes 

fråga A11. Frågan utvecklade vi även med följdfrågor kring ifall hållbarhetsaspekterna 

kunde fylla olika funktion angående valet att bevilja lån över huvud taget, bestämma 

lånevillkor eller avgöra storlek på lånet. Vi försökte även få svar på varför 

hållbarhetsaspekter beaktas/inte beaktas för att kunna analysera utifrån Carrolls (1991) 

koncept. A12 använde vi för att få veta vilka faktorer kreditgivarna tittar på mest. A13-A14 

ställdes för att få en tydligare bild av vad som kan påverka användandet av 

hållbarhetsinformation. A15 hade till syfte att undersöka om de alls använder sig av hård 

information eller om de enbart använder sig av mjuk information som Svensson (2004, s. 

18) visade. Frågan utvecklades även genom att fråga efter upplevda för- och nackdelar med 

informationskällan de använder sig av för att på så sätt kunna se vilka egenskaper de 

efterfrågar hos en informationskälla för hållbarhetsinformation. 
  
Frågor om hållbarhetsredovisning 

  
A16. Varför tror du att företag använder sig av hållbarhetsredovisning? 

  
Här försökte vi ta reda på respondentens uppfattning av syftet med hållbarhetsredovisningen 

och frågan utvecklades även genom att fråga om de tror att den är skapad med kreditgivarna 

i åtanke. Utifrån detta ville vi få svar på om det överhuvudtaget kan sägas att kreditgivarna 

är i åtanke vid upprättningen av hållbarhetsredovisningarna. 
  

A17. Har du kommit i kontakt med hållbarhetsredovisningar vid kreditgivningar? 

  
Frågan fungerade som en kontrollfråga för att få en bild över vilken erfarenhet den 

intervjuade hade av hållbarhetsredovisningar. Eftersom följande frågor är relativt snäva 

krävs det att respondenten har erfarenhet av hållbarhetsredovisningar för att kunna besvara 

dessa på ett tillfredsställande sätt. 
  

A18. Beaktar ni hållbarhetsredovisningar vid kreditgivning? 

  
A18 var till för att förtydliga om de beaktar hållbarhetsredovisningar utifall att det inte 

redan besvarats i A15. 
  

A19. I vilken utsträckning upplever du att hållbarhetsredovisningar innehåller den 

information som efterfrågas om hållbarhet? 
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Frågan undersökte hur relevant respondenten upplever att hållbarhetsredovisningarna är vid 

kreditgivning. 
  
A20. Upplever du att existensen av en hållbarhetsredovisning säger något om ett 

företag? 

  
Denna fråga var till för att undersöka om hållbarhetsredovisningarna har någon 

legitimerande effekt och om det signalerar något till kreditgivare. Frågan kompletterades 

även med en följdfråga om avsaknaden av en hållbarhetsredovisning säger något om ett 

företag. 
  
A21. Tycker du att redovisningarna ger en rättvis bild av företagens hållbarhetsarbete? 

A22. Tycker du att hållbarhetsredovisningarna är skrivna på ett sätt som gör dem 

begripliga? 

A23. Är balansen mellan bra och dålig information i hållbarhetsredovisningen 

någonting ni tänker på? Hur upplever du att balansen generellt ser ut? Hur tolkar 

du det? 

A24. Upplever du att hållbarhetsredovisningarna är trovärdiga? 

A25. Upplever du att trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen ökar om den är 

externt granskad? Är det någon skillnad beroende på vem som har granskat 

redovisningen?  

A26. Hur upplever du att jämförbarheten är mellan hållbarhetsredovisningarna? 

  
Frågorna A21-A26 är alla frågor utifrån IASB:s kvalitativa egenskaper. A21 undersökte 

respondentens uppfattning av kritiken från den tidigare forskningen som menar att 

hållbarhetsredovisningarna inte alltid ger en rättvis bild av företagens hållbarhetsarbete. A23 

testade dels hållbarhetsredovisningarnas upplevda neutralitet men även om kreditgivarna 

upplever det som att företagen använder sig av legitimitetsskapande strategier för att vinkla 

redovisningarna. A25 undersökte hur mycket kreditgivarna bryr sig om ifall en 

hållbarhetsredovisning är externt granskad eller inte för att ta reda på om detta är något som 

kan höja användbarheten för redovisningen. Frågan undersökte även om det spelar någon 

roll vem det är som granskar redovisningen. För fråga A22 och A26 valde vi att inte 

operationalisera begreppen begriplighet och jämförbarhet då vi, likt det McDaniel et al. 

(2002) gjorde i sin studie, bedömer att respondenterna har tillräckliga kunskaper för att 

förstå dem. I och med att empirin är inhämtad genom intervjuer, hade vi även möjlighet att 

förtydliga begreppen om vi uppfattade det som att någon upplevde att det var oklart. Tanken 

var också att respondenterna på ett friare sätt skulle kunna förklara vad de tycker att till 

exempel begriplig information är utan att låsas in i för snävt utformade frågor.  
  
Avslutande frågor 
  

A27. Upplever du att vi har missat att fråga om något? 

A28. Är det något du vill tillägga? 

A29. Kan vi återkomma med frågor om något är oklart? 
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Det slutgiltiga frågorna fanns till för att ge respondenten en möjlighet att själv fylla i om det 

var något som den tycker blev oklart, kan ha missförståtts eller om den helt enkelt ville 

ändra sig i någon fråga. 

 

 

4.9.1 Modifiering av intervjuguiden vid särskilda fall 
  

Då vi hade med en person från ett kreditvärderingsinstitut i vårt urval förändrade vi även 

intervjuguiden något för att den skulle passa den respondenten bättre. I den bytte vi ut 

begrepp som ”kreditgivare” mot ”kreditvärderingsinstitut” och ”kreditgivning” mot 

”kreditvärdering”. Vi tog även bort frågor som handlar specifikt om lån (se till exempel 

fråga A14). I övrigt var intervjuguiden densamma. 
                                                                                            

Intervjuguiden avslutas med relativt smala frågor angående användbarheten av 

hållbarhetsredovisningarna vilket förutsätter att respondenterna för det första beaktar 

hållbarhetsinformation men även att de har kommit i kontakt med hållbarhetsredovisningar. 

På grund av detta hade vi även förberett oss ifall svaren på frågorna A11, A17 eller A18 

skulle vara ”nej”. Dessa utgjorde då scenario B, C respektive D. 
  
För scenario B (de beaktar inte hållbarhetsinformation vid kreditgivning) började vi med att 

fråga vad det beror på. Därefter fortsatte vi med frågorna A13 och A14 som hypotetiskt 

ställda. Vi ställde även A16, A17 och A20 samt en fråga om vad de allmänt tycker om 

användbarheten på hållbarhetsredovisningarna. Att vi inte ställde mer ingående frågor kring 

användbarheten beror på att vi bedömde dessa frågor att vara allt för snäva om de inte 

beaktar hållbarhetsinformation över huvud taget. De avslutande frågorna användes som 

vanligt. Vid scenario C (respondenten har inte kommit i kontakt med 

hållbarhetsredovisningar) frågade vi om de har någon policy för hur de ska arbeta om de 

stöter på en hållbarhetsredovisning och om den då skulle beaktas. Vi frågade även vilken 

potentiell nytta de ser att hållbarhetsredovisning har för kreditgivare. Fråga A20 samt de 

avslutande frågorna användes som vanligt. För scenario D (de beaktar inte 

hållbarhetsredovisningar vid kreditgivningen) började vi också med att fråga vad det beror 

på för att se om det finns några tydliga svagheter med just hållbarhetsredovisningarna som 

informationskälla. Därefter försökte vi genom djupare frågor specificera vad det är som 

brister hos hållbarhetsredovisningarna. De avslutande frågorna användes som vanligt. 

 

 

4.10 Litteratursökning och källkritik 
  

I uppsatsen har vi främst använt oss av artiklar i vetenskapliga journaler. Dessa har vi hittat 

genom databaser som till exempel Business Source Premier (Ebsco) och Google Scholar. 

De huvudsakliga sökord som vi har använt oss av är bland annat: ”Hållbarhetsredovisning”, 

”Hållbarhetsredovisning + Intressenter”, ”Sustainability reporting”, ”Global Reporting 

Initiative”, ”Voluntary disclosure” och ”Corporate social responsibility”. Vi har även 

använt oss av böcker från Umeå universitetsbibliotek och dokument från myndigheter och 



 

 

41 

organisationer så som Svenska bankföreningen, Sveriges riksbank och Global Reporting 

Initiative. 
  
De artiklar vi använt oss av kommer till störst del från kända och citerade tidskrifter. För att 

få en uppfattning över vilka tidskrifter vi har använt presenterar vi våra fem mest använda 

tidskrifter nedan. Tabellen visar även tidskrifternas SJR, vilket är ett mätinstrument 

framtaget av SCImago Journal & Country Rank (2014) som beskriver tidskrifters 

vetenskapliga inflytande inom sitt område. Ett högt värde är eftersträvansvärt och för 

jämförelse kan tilläggas att medelvärdet för SJR från SCImago Journal & Country Rank:s 

databas ligger på 0.598 inom ämnet “Environmental Science” och på 0.675 inom ämnet 

“Business, Management & Accounting”.  

 

 

Journal Antal artiklar SJR 

Journal of Cleaner 

Production 

6 1.699 

Accounting, Auditing & 

Accountability Journal 

6 0.606 

Academy of Management 

Review 

5 6.902 

Business Strategy and the 

Environment 

4 1.007 

Journal of Business Ethics 3 0.824 

 
Tabell 2. Litteraturöversikt 

 

 

4.11 Kvalitet på studien 
 

Att bedöma replikerbarheten för en kvalitativ studie är oftast väldigt svårt. Till exempel kan 

respondenterna, vid en andra intervju, ha ändrat åsikt vilket leder till att samma frågor kan 

få olika svar. Vid en kvalitativ studie är det därför vanligt att forskare bara pratar om 

studiens validitet i en vidare mening, och utesluter begreppet reliabilitet. (Patel & 

Davidson, 2011, s. 106) 
  
För att hålla en god validitet krävs det att forskaren lyckas samla in tillräckligt med 

information för att kunna tolka den intervjuades livsvärld, argumentera kring tolkningar och 

kommunicera tolkningarna så att meningen framträder (Patel & Davidson, 2011, s. 106). 

För att göra detta har vi försökt bygga presentationen av våra tolkningar så att läsaren kan 

bilda sig en egen uppfattning om validiteten för dessa. Det har i sin tur gjort att 

dataredovisningen blivit ganska riklig då argumentationen är ett viktigt led i det 
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hermeneutiska arbetet (Gustavsson, 2003, s. 85). Det har däremot varit en prioriteringsfråga 

för oss som forskare då vi vill redovisa tillräckligt mycket information utan att det ska bli 

svårläst. 
  
Validiteten är även kopplad till hur transkriberingen av intervjun hanteras och hur den 

påverkar analysen (Patel & Davidson, 2011, s. 107-108). Detta är inte helt lätt då det under 

transkriberingen är en balansgång mellan att återge respondentens exakta ord eller 

underliggande meningar. Gustavsson (2003, s. 82) förklarar att texten ska vara så trogen 

originalet som möjligt men att detta inte alltid innebär att en exakt utskrift nödvändigtvis är 

bäst. För att göra intervjupersonen rättvisa är det viktiga nämligen att intervjun återges som 

den upplevs i tal. Saker som uttrycks i ord kan annars till exempel låta osammanhängande 

när det överförs direkt till text. Då vi inte har gjort en djupgående diskursanalys valde vi 

därför inte att transkribera ordagrant utan skriva det som vi uppfattar att den intervjuade 

menade det. Det innebär däremot att vi redan vid transkriberingen har blandat in våra egna 

tolkningar. För att stärka validiteten skickade vi därför våra resultat till de undersökta 

respondenterna för att de i sin tur skulle få möjligheten att bekräfta våra tolkningar av det 

som sagts under intervjuerna. Vid presentationen av resultaten har vi även valt ut texter 

som tillsammans avser göra rättvisa till vårt problem och åt de personer vi tolkat. 
  
Validitet innefattar också generaliserbarheten och att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan det observerade och de idéer som forskaren utvecklar (Bryman, 

2011, s. 352). Generaliserbarheten för en kvalitativ studie är ofta svår att bedöma. En av 

nackdelarna med intervjuerna är bland annat att de är väldigt tidskrävande, vilket minskar 

antalet observationer. I och med att intervjuerna blir få ökar därmed risken för skevhet i 

resultatet (Bell, 2006, s. 158). Vi har däremot försökt ge sådana beskrivningar att det blir 

möjligt för andra forskare att, tillsammans med andra studier, själva bilda sig en 

uppfattning om generaliserbarheten samt överensstämmelsen mellan det vi observerat och 

våra slutsatser. 

 

 

4.12 Analysmetod 
 

Det empiriska materialet lästes först igenom flera gånger för att vi skulle kunna bilda oss en 

helhetsbild som vi uppfattar representerar varje respondent. Då det empiriska materialet 

innebar en stor mängd text markerades sedan viktiga ord och meningar för att belysa 

essensen i varje intervju. 
  
I analysen av det empiriska materialet uppstår däremot en rad tolkningar som riskerar att ge 

en missvisande bild av respondenternas sanna mening. Som Gustavsson (2003, s. 74) skrev 

har vi inget annat val än att tolka, men för att undvika tolkningar som inte ger en rättvis bild 

av respondenterna valde vi att i en matris kategorisera de markerade partierna utifrån 

mindre teman som ligger nära operationaliseringen av intervjuguiden. Med den strukturen 

menade vi att minska risken för att glömma bort, blanda ihop och i minnet förvränga olika 

respondenters svar. 
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Bryman (2011, s. 526) lyfter däremot fram att ett problem med sådan kategorisering är att 

texter kan tas ur sitt sammanhang och därmed feltolkas. För att motverka detta försökte vi 

skapa kategorier som är tillräckligt breda för att rymma en viss kontext i respondentens 

svar, men som fortfarande är smala nog att essensen blir tydlig. Till exempel innehöll 

matrisen teman som: ”Kreditgivarens syn på hållbarhet?”, ”Varför beaktas 

hållbarhetsaspekter?” och ”Hur får de hållbarhetsinformation?”. 
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5 Empiri 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri som insamlats genom våra intervjuer. 

Respondenternas svar har sedan kategorisats efter information om deras bakgrund, hur de 

beskriver kreditgivningsprocessen, användandet av hållbarhetsinformation samt 

användningen av hållbarhetsredovisning. 

 

 

 

5.1 Bank A, Umeå - R1 
 

 

5.1.1 Bakgrund 
  

R1 är en man i 60-årsåldern. Han jobbar som företagsrådgivare och är även biträdande 

företagschef för avdelningen. Totalt är de 17 personer som arbetar inom 

verksamhetsområdet men de tar även emot mer komplexa företagsengagemang som de 

närliggande mindre kontoren inte kan hantera själva. R1 har en kundbas på ungefär 60 

kunder som han följer och han sitter även med själv och tar kreditbeslut. Han poängterar att 

de inte enbart arbetar med kreditgivning utan även med placeringar och 

investeringslösningar. Innan sin nuvarande tjänst hade R1 jobbat ett antal år på bank och 

har sedan 1981 jobbat med företagskunder för Bank A. Han har även tidigare arbetat ett 

antal år som chef för företagsavdelningen inom Bank A. 
  
Kontoret arbetar till störst del med ägarledda företagskunder som har en omsättning mellan 

10 miljoner kronor och 200 miljoner kronor. De stöter även på större företag än så men 

dessa kunder är relativt resurskrävande för kontoret, varför de inte är så många. Storleken 

på lån som han kommer i kontakt med varierar väldigt mycket men ligger ungefär mellan 1 

miljon kronor till ett par 100 miljoner kronor. 
  
Enligt honom själv arbetar banken väldigt tydligt med hållbarhet då den är miljöcertifierad 

och till exempel arbetar de med att minska pappersförbrukningen så mycket som möjligt. 

Personligen anser han att det är viktigt att vi blickar framåt i tiden och är rädda om den 

miljö som vi har, där alla bidrag till att förbättra miljön är positivt. 

 

 

5.1.2 Kreditgivningsprocessen 
  

Kreditgivningsprocessen bygger mycket på att de åker ut till företagen på plats och ser hur 

verksamheten ser ut. Processen startar med en diskussion med kunden där de tittar vilket 

behov som finns, vad pengarna ska användas till och hur detta kan lösas bäst. Sedan gör de 

i ordning ett kredit-PM där affären beskrivs. Kredit-PM:et innehåller rubriker som ska 
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fyllas i, men sen är det upp till den kundansvariga att fylla i det den tycker passar. R1 säger 

däremot att alla som arbetar på hans avdelning är så pass rutinerade att de vet ungefär vad 

som behöver finnas med. Nästa steg är att de tittar på vilka säkerheter som finns, vilket 

belopp det rör sig om och liknande faktorer som kan utlösa att beslutet måste tas på en 

högre instans. För stora krediter kan ärendet nämligen behöva skickas vidare till instanser 

högre upp för att de ska kunna beviljas. Genom den här processen är det däremot alltid en 

och samma kundansvarig som är kontakten mot kunden och som följer med ärendet då en 

del information inte går att skriva ned på papper. De har även ett internt rating system för 

sina kunder vilket, enligt R1, bygger på i stort sett samma saker som värderingsinstitut 

baserar sina värderingar på. De tittar däremot inte själva på andra värderingsinstituts 

värderingar av kunder som de har. 

  

  

5.1.3 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
  

I och med att banken är miljöcertifierad och att de vill uppmärksamma sina kunder om att 

hållbarhetsfrågor är något de funderar över har de med hållbarhetsaspekter i 

kreditgivningsprocessen. För lån över 1 miljon kronor är en hållbarhetsanalys ett villkor 

och krediten beviljas inte om en analys inte har gjorts. För mindre lån kan det vara 

kommenterat men då är det inte ett villkor. Detta system har de haft i ungefär 6-7 år. 

Hållbarhetsaspekterna spelar därför en stor roll vid kreditgivningen då krediter kan och har 

nekats om kunden har för stora hållbarhetsrisker förknippade med sig. R1 menar att 

hållbarhetsaspekterna har en lika viktig roll som alla andra aspekter de beaktar. R1 har 

däremot inte varit med om att lånevillkoren har förändrats beroende på hur 

hållbarhetsaspekterna ser ut, i sådana fall beviljas inte krediten menar han. Om de däremot 

känner att de är osäkra på någon miljö- eller social risk har de möjlighet att, både inom 

banken och utifrån, ta in någon som är expert på området och som kan göra en bättre 

analys. 
  
Det finns inga speciella aspekter som är särskilt viktiga vid kreditbedömningen utan det 

viktigaste är att kunna bedöma riskerna för ett par år framåt. Hållbarhetsinformationen 

kommer främst från den personliga kontakten med kunden, genom att åka ut och diskutera. 

R1 menar att det fungerar bra eftersom han upplever att företagen själva känner sitt företag 

bäst och att de är väldigt måna om att verksamheten går bra. Han har själv inte varit med 

om att en kund har försökt dölja något för att få igenom en kredit. I vissa särskilda fall kan 

hållbarhetsinformationen även komma från en extern bedömare och kommunens 

miljökontor om de känner att det är nödvändigt. Det som R1 upplever som svårast att få 

reda på är hur markförhållanden ser ut. Till exempel om det har runnit ner något skadligt i 

marken. Ventilation och utsläpp menar han är tydliga då de flesta har krav på sig kring 

sådana saker. 
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5.1.4 Användningen av hållbarhetsredovisning 
  

R1 stöter själv på hållbarhetsredovisningar i samband med att han läser kundernas 

årsredovisning, men om det inte står något där går de direkt vidare till att prata med 

företaget i fråga. Detta är egentligen det vanligaste när det gäller hållbarhetsfrågor då det 

bara är de allra största av deras kunder som använder sig av hållbarhetsredovisningar men 

R1 menar att de beaktas vid kreditgivningen då de finns. 
  
“Om vi säger ett familjeägt företag som kanske omsätter 50 miljoner, där finns det ju 

sällan några uppgifter i årsredovisningen. - - -  Sen har vi ju dom riktigt stora företagen, 

där har vi med det [hållbarhetsredovisningar] då vi ska sätta ratingen på bolaget, och då 

finns det ju med i årsredovisningen så att man kan läsa sig till det.” 

  
- R1 om användandet av hållbarhetsredovisningar 

  
Om ett riktigt stort företag inte har någon hållbarhetsredovisning skulle R1 däremot börja 

undra varför de inte skriver något om det. Han upplever att företagen använder sig av 

hållbarhetsredovisning för att visa att de är på den typen av frågor och att det här är något 

som har utvecklats väldigt mycket de senaste 10 åren. Han tror däremot inte att 

hållbarhetsredovisningarna är gjorda med kreditgivare speciellt i åtanke utan att de är 

riktade till alla som läser dem. Sen att banken kan använda sig av den ses mer som en 

bonus. 
  
R1 upplever att hållbarhetsredovisningarna generellt sett innehåller den information som de 

söker och att de är begripliga. Han menar att företagen naturligtvis belyser de bästa delarna 

i sina hållbarhetsredovisningar men att de som är seriösa, vilket nästan är alla, även belyser 

risker och saker som de kan förbättra. Hållbarhetsredovisningarna uppfattas även som 

trovärdiga då företagen inte har någon anledning att undanhålla något för dem och 

dessutom har de god insyn hos företagen då de följer kunderna med en nära relation. En 

extern granskning ökar trovärdigheten men han menar att det är via de allmänna 

revisionerna som hållbarhetsredovisningarna granskas och inte genom specifika 

granskningar av hållbarhetsredovisningarna. 
  
“Alltså revisorns roll är ju inte att syna enbart hållbarhetsredovisningar utan det är ju 

egentligen hela bolaget dom tittar på.” 

  
- R1 om granskningen av hållbarhetsredovisningar 

  
Generellt tycker R1 att det är svårt att jämföra olika hållbarhetsredovisningar med varandra 

men vid kreditgivningen gör de ändå inga branschjämförelser eller liknande varför det inte 

spelar så stor roll. 
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5.2 Bank B, Umeå - R2 
 

 

5.2.1 Bakgrund 
 

R2 är en man i 60-årsåldern och är chef för Bank B:s företagskontor i Umeå och har jobbat 

inom bankväsendet i snart 40 år varav de senaste 25 åren har varit inom olika 

ledarpositioner. Till hans verksamhetsområde hör Umeå och kranskommunerna plus södra 

Lappland. I hans roll ingår att få in nya företagskunder och att betjäna redan befintliga med 

olika tjänster där kreditgivning ingår. I arbetet kommer han i kontakt med företag med en 

omsättning upp till 100 miljoner kronor men en klar majoritet av kunderna är småföretag 

(uppskattningsvis 80 %). Lånen varierar allt ifrån några miljoner upp till kunder som har 

runt 100 miljoner kronor i lån. 
  
Han har inte kommit så mycket i kontakt med begreppet hållbarhet tidigare, varken inom 

kreditgivning eller i övrigt men har dock en viss idé om vad det innebär. Han tycker också 

att det är viktigt men upplever det som väldigt svårgreppbart. Bankens eget 

hållbarhetsarbete känner han inte till så bra men vet att det jobbas mycket med det på en 

central nivå och att det alltså finns på bankens agenda. 
  
”Jag vet att det finns ett vitt perspektiv, det är det jag tycker är svårgreppbart. Då man 

pratar om hållbarhet, vad är det man pratar om i just det sammanhanget? Jag tycker att 

det är svårt.” 

  
- R2 om hållbarhet 

 

 

5.2.2 Kreditgivningsprocessen 
 

R2 beskriver kreditgivningsprocessen som att den varierar ganska mycket, bland annat 

beroende på branschen kunden är verksam i. Det finns en checklista som efterföljs 

angående vilket material som ska samlas in och ett program används till att analysera 

boksluten, men det görs även en personbedömning av personen/personerna bakom som till 

stor del är subjektiv. R2 poängterar att just personbedömningen är den kanske viktigaste 

delen, speciellt för ett företag i uppstartningsfasen. Vidare har kontoret en avdelning med 

kreditanalytiker som analyserar siffermaterialet och bedömer affärsidén medan det är den 

som träffar kunden som gör personbedömningen.  Sedan utifrån materialet så skrivs det ett 

kredit-PM och det slutliga beslutet fattas. 
  
Enligt R2 ser kreditgivningsprocessen i stort sett likadan ut oavsett om det är ett nytt 

företag eller ett befintligt. Är det en redan befintlig kund handlar det dock mer om 

verksamheten istället för personen/personerna (de är redan kända sedan tidigare), som hur 

företaget gått tidigare och hur budgeten ser ut för framtiden. Blir lånen tillräckligt stora så 

skickas dock besluten över till Bank B:s regionskontor, och om det handlar om extremt 

mycket pengar så skickas det till huvudkontoret i Stockholm, men det är väldigt sällsynt. 
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5.2.3 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
  

R2 menar att det inte finns något specifikt om hållbarhet på deras agenda vid 

kreditgivningar men att enskilda miljörelaterade element beaktas. Som exempel nämner 

han föroreningar och eventuella saneringskostnader som kan bli svåra för företagen att 

hantera beaktas. Miljöaspekter beaktas dock inte endast för att de kan leda till ekonomiska 

problem för företaget, R2 påpekar också att en orsak är att de absolut inte vill medverka till 

något som är miljöförstörande. 
  
”Det är dels den ekonomiska om det kan bli straffbart för företagen och såna saker, och 

dels om man släpper ut miljögifter och förgiftar vatten och vad som helst. Så det är både 

och. Det är miljöaspekter och ekonomiska risktaganden.” 

  
- R2 om varför hållbarhetsaspekter beaktas vid kreditgivningen 

  
Miljörelaterad information menar han blir extra viktig i branscher som är kända för att ha 

en påverkan på miljön. Inom banken anges det för vissa branscher att en fördjupad analys 

ska göras. Företagets storlek och lånets karaktär påverkar däremot inte hur informationen 

används säger R2, men att processen naturligtvis blir mer komplex desto större företaget är 

medan det kan bockas av snabbare för ett mindre. Informationen kommer sen endast ha 

betydelse för om lån ska beviljas eller inte och har alltså inte med lånevillkoren att göra. 
  
Vid frågan om hur hållbarhetsrelaterad information samlas in nämner R2 bland annat att det 

är genom en dialog med företaget med intervjuer, diskussioner och företagsbesök. R2 

nämner också att det i vissa fall även kan konsulteras med en extern expert av något slag 

som har sin bedömning av verksamheten. Att samla in informationen på det här sättet, 

genom en personlig kontakt ser han inga egentliga nackdelar med och ser inte heller hur 

den annars skulle insamlas. 

 

 

5.2.4 Användningen av hållbarhetsredovisning 
 

R2 visste inte riktigt vad en hållbarhetsredovisning är och efter en kort förklaring så 

menade han att han inte heller hade kommit i kontakt med sådana tidigare, varken i 

kreditgivningssammanhang eller annars. Enligt R2 har inte heller Bank B vad han vet 

någon policy för att ta hållbarhetsredovisningar i beaktande vid kreditgivningar, men han 

skulle ändå själv göra det ifall han skulle stöta på ett företag som hade en. Däremot kunde 

han inte på rak arm säga vilken nytta han tror de skulle kunna få ut av dem som de inte 

redan får på annat håll. Att företagen uppfört en hållbarhetsredovisning är något han skulle 

uppleva som positivt eftersom det signalerar att de arbetar med sådana frågor, men det 

skulle ändå inte påverka kreditgivningen mer än kanske ett plus i kanten. R2 tycker därmed 

inte heller det gör något att företag inte har någon hållbarhetsredovisning utan menar att det 

är upp till varje företag att bedriva, dock är det något han tror kan komma att bli viktigare i 

framtiden. 
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Vid frågan om varför han tror att företagen använder sig av hållbarhetsredovisningar 

svarade R2 att han tror det är för att visa på ett engagemang kring hållbarhetsfrågor, men 

också att det kan finnas taktiska orsaker till det i rent marknadsföringssyfte. 

 

 

5.3 Bank B, Stockholm - R3 
 

 

5.3.1 Bakgrund 
  

R3 är en kvinna på ungefär 50 år. Hon arbetar inom kreditorganisationen för Bank B där 

hon är chef för en avdelning med kreditanalytiker. Det har hon arbetat med i 4 år och innan 

dess har hon haft både kundansvarsroller och chefsbefattningar inom bank och finans i 15-

20 år. På avdelningen där hon jobbar nu kommer hon framförallt i kontakt med stora 

börsbolag men har tidigare även arbetat med mindre företag. 
  
R3 berättar att banken aktivt arbetar med hållbarhet på både fondsidan, där det går under 

benämningen Social Responsible Investments, men även med på kreditsidan där de jobbar 

med att styra företaget mot en hållbar framtid genom att se på miljö- och sociala aspekter. 

Hon menar även att det blir mer och mer fokus på detta hela tiden och att det är något som 

alla medarbetare vet om. Själv tycker hon att det är väldigt viktigt med ett hållbarhetstänk 

och hon betonar att det är speciellt viktigt för dem eftersom de har möjlighet att sätta press 

på de riktigt stora börsbolagen. Det i sin tur gör att de stora bolagen måste ta ansvar för och 

leva upp i de här frågorna. 

  

 

5.3.2 Kreditgivningsprocessen 
  

Kreditgivningsprocessen går till på lite olika sätt beroende på om det handlar om 

enmansföretag eller stora börsbolag och beroende på hur stort belopp krediten är på. 

Däremot beaktar de alltid företagets betalningsförmåga där det ingår att de tittar på 

företagets årsredovisning för att undersöka dess finansiella ställning. De undersöker även 

kvalitativa faktorer, som hur marknaden ser ut och hur ledningen arbetar. 
  
De gör en egen rating för företaget där både den finansiella ställningen och de kvalitativa 

faktorerna ingår. Med hjälp av den bedömer de vilken risk som är förknippat med det 

specifika företaget. Fastän de alltid gör en egen rating säger R3 att de även kan titta på 

vilken rating stora kreditvärderingsinstitut har gett kunden i fråga. 
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5.3.3 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
  

När det kommer till hållbarhetsaspekter använder de sig av något som kallas för ESG 

(Environmental, Social and corporate Governance). Detta innebär att de tittar på 

miljöfaktorer, sociala faktorer och ledningen för de företag som söker en kredit. Det är 

något som de har haft implementerat i sin kreditgivningsprocess i många år och som de 

alltid tittar på, men omfattningen kan variera beroende på vilket företag, vilken bransch och 

hur stort lånebelopp det är. För mindre krediter undersöker de inte nödvändigtvis miljö- och 

sociala frågor, men alltid för de större. För stora företag tittar de alltid på det här oberoende 

vad pengarna ska användas till. De gör också en extra noggrann undersökning om det är en 

ny kund som ska beviljas en kredit. Hållbarhetsaspekterna beaktas då de kan utgöra en risk 

för kunden vilket i sin tur påverkar dess återbetalningsförmåga. R3 menar dessutom att 

dessa aspekter analyseras då de inte vill ha en relation med företag som missbrukar sin 

ställning och har en miljömässigt eller socialt förkastlig verksamhet, som till exempel 

barnarbete, och som banken då kan komma att förknippas med. 
  
Då hållbarhetsaspekterna analyseras tittar de mycket på vilken policy företaget har och 

vilka krav de har på sina underleverantörer där miljöfrågor upplevs som speciellt viktiga då 

de inte vill gå in i projekt som skadar naturen. Hållbarhetsinformationen kommer till stor 

del från företagens hållbarhetsrapporter och från deras hemsidor, men de har även en 

diskussion med ledningen kring dessa frågor. Hon förklarar att mycket bygger på tillit till 

det ledningen säger då de inte har resurser att kunna åka ut till varje kunds dotterbolag 

världen över. Förutom de informationskällorna använder de sig dessutom av verktyg som 

”RepRisk”, vilket är en organisation som tar fram information om företag kring ESG-

frågor. R3 tycker själv att den bästa källan är att fråga ledningen direkt om sådana frågor. 

  

  

5.3.4 Användningen av hållbarhetsredovisning 
  

Då hållbarhet, generellt sett, har fått ett mycket större fokus på senare tid upplever R3 att 

även kunderna tycker att det blir mer och mer viktigt. Hon menar därför att 

hållbarhetsredovisning är högt upp på agendan idag bland många företag och att det är ett 

sätt att marknadsföra sig på samt visa att de är en samhällsmedborgare att lita på. Därför 

skulle hon höja på ögonbrynen om ett stort företag inte redovisade någon strategi eller 

policy kring sitt hållbarhetsarbete. 
  
Inom hennes avdelning tittar de alltid på företags hållbarhetsredovisningar då det ingår i 

deras analys. Hon menar att de flesta stora företag har hållbarhetsredovisningar medan det 

är lite sämre redan på mellansegmentet. Hon poängterar däremot att dessa företag troligtvis 

också har mindre miljörisker, men skulle det saknas någon typ av hållbarhetsredovisning 

måste de kontakta kunden och stämma av bland annat vilka policys och tillstånd som finns. 
  
Själv har hon goda kunskaper inom hållbarhetsredovisning då det används frekvent samt att 

hon har utbildning inom området. Dessutom har hon experter som hon kan rådfråga om hon 

känner att hon behöver. Hon säger att de oftast får tillräckligt med information från 
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företagens hemsidor och årsredovisningar och hon upplever även att informationen som 

redovisas om hållbarhet är lätt att förstå och tolka. R3 menar däremot att det är svårt att 

veta om hållbarhetsredovisningarna ger än rättvis bild av företagens hållbarhetsarbete. 
  
“Det är bara att hoppas att det här inte är för mycket av ett spel för gallerierna utan att 

man verkligen jobbar på ett trovärdigt sätt med det här. Och jag tror att man gör det idag, 

jag tror verkligen det. De flesta har ju CSR-ansvariga på sina företag och marknadsför sig 

också att de jobbar med dem här frågorna, så man får väl helt enkelt lita på att de lever 

upp till vad de säger.” 

  
- R3 angående om hållbarhetsredovisningarna ger en rättvis bild av företagens 

hållbarhetsarbete 

  
Hon säger att det säkert kan finnas incidenter som göms i hållbarhetsredovisningarna men 

att det däremot är ganska svårt för stora företag att gömma saker då de är hårt granskade av 

sina intressenter. Dessutom har de ofta en nära relation med sina kunder och har därmed en 

god insyn kring vad som händer inom företagen. Därför upplever hon att trovärdigheten är 

god för hållbarhetsredovisningarna men att det aldrig går att vara helt säker. R3 menar 

också att extern granskning skulle vara bra för att ytterligare öka trovärdigheten men är 

inget krav idag från bankens sida. 

 

  

5.4 Bank C, Umeå - R4 
 

 

5.4.1 Bakgrund 
 

R4 är cirka 40 år och arbetar som företagschef på företagsavdelningen på Bank C:s kontor i 

Umeå. Han har arbetat i bank i snart 15 år varav 3 år på hans nuvarande kontor. Tidigare 

har han också arbetat som kontorschef på ett annat kontor men i samma bank. Hans 

nuvarande arbetsplats är regionbankens största kontor, men han menar att det inte har 

någon betydelse att de är störst eftersom kontoren arbetar oberoende av varandra. R4 menar 

att den enda skillnaden från mindre banker är att Umeåkontoret kanske kommer i kontakt 

med större affärer. Vid kreditgivningar berättar han att de kommer i kontakt med företag 

med en omsättning upp till flera miljarder kronor, men att de även har nystartade företag, 

med kunder som endast har runt 100 000 kronor i omsättning. 
  
Om bankens eget hållbarhetsarbete visste inte R4 så mycket men på kontoret berättar han 

att de försöker hushålla så bra de kan med sina resurser. Som exempel nämner han att de 

håller på att avlägsna dokumentering på papper till förmån för en elektronisk syn på 

handläggning. Han säger dock att branschen är väldigt konservativ och att det därför inte 

finns så jättemycket som kan göras förutom hur de vardagliga behoven hanteras, som att 

ordna med fika och hur det görs med sopor. Om sin egen syn på hållbarhet säger han att 

den antagligen är som för alla andra som tänker på framtiden och sina barn. 
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”Man vill ju inte att den kommande generationen ska få sämre förutsättningar än vi, både 

när det gäller miljön och de andra aspekterna. Man vill snarare berika dem på något sätt.” 

  
- R4 om sin egen syn på hållbarhet 

 R4 berättar också att han läst miljöekonomi på universitetet varför han har en viss idé om 

begreppet hållbarhet. 

 

 

5.4.2 Kreditgivningsprocessen 
 

R4 berättar att alla lån behandlas på kontorsnivå, de har exempelvis inte någon särskild 

avdelning för stora företag. Varje kund har en kundansvarig och det är oftast den som 

arbetar individuellt med att följa engagemanget, men ibland är de två eller tre. Processen 

beskriver han som standardiserad, det är vissa punkter som alltid ska vara med och som inte 

kan äventyras. Han nämner återbetalningsförmågan som A och O men att även säkerheter 

och kassaflöde är viktiga punkter som alltid finns med i bedömningen. Förutom de fasta 

parametrarna säger R4 att det också oftast är viktigt vem som står bakom rodret och då 

handlar det både om meritlista med ett antal standardsteg, men också om fingertoppskänsla. 

Han gör dock en viss skillnad på processen beroende på om det handlar om nystartade eller 

befintliga företag, eftersom de för befintliga har tillgång till deras årsredovisningar varifrån 

viktiga nyckeltal erhålls, medan de för nystartade i bästa fall har tillgång till prognoser de 

måste bedöma trovärdigheten på och om det ser tillfredsställande ut. 

 

 

5.4.3 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
 

Hållbarhetsaspekter används vid kreditgivningen enligt R4. Som exempel berättade han om 

ett engagemang han själv var med om där en bensinstations konsekvenser på miljön 

beaktades i form av saneringskostnader. I fall där företag redovisar hur de arbetar med 

hållbarhet säger R4 att andra miljöaspekter också noteras när kreditgivnings-PM skrivs och 

att det i PM:en också finns en speciell miljöflik så att de ska följa de rutiner som gäller för 

just den specifika branschen. Just miljöaspekter som har en direkt påverkan på ekonomin, 

såsom böter och åtgärder, menar han också är den viktigaste hållbarhetsaspekten som finns 

vid kreditgivningar. Den sociala dimensionen av hållbarhet säger R4 dock inte någonting 

närmare om, hur eller om den beaktas, men han nämner emellertid att medan företagen är 

väldigt transparenta med den miljömässiga delen så är de sociala aspekterna inte så tydliga 

alla gånger, så den informationen kan vara svårare att få tag på. 
  
Vilken bransch företaget är verksam i spelar roll för om hållbarhetsaspekter beaktas säger 

R4. Han ger som exempel att konsultföretag är mer slentrianmässigt medan det ofta är för 

tillverkande företag, som har direkta konsekvenser på miljön, och för verksamheter som 

kräver diverse tillstånd som hållbarhet är något de tittar på. Däremot spelar det inte någon 

roll vilken typ av lån det handlar om menar han. 
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“Nej det spelar ingen roll om man skulle komma och låna till en checkkredit för 100 000 

eller ett lån på 500 000. Det är fortfarande samma tänk vi har när det gäller 

kreditgivning.“ 

  
- R4 om hållbarhetsaspekters inverkan vid olika typer av lån 

 

R4 berättar att den här informationen om hållbarhet hämtas via årsredovisningar, genom 

kontakt med ledning och företagets kunder och deras hemsida. Det brukar dock inte stå allt 

för mycket i årsredovisningarna menar han och dessa finns inte heller att tillgå för mindre 

företag. 

 

 

5.4.4 Användningen av hållbarhetsredovisning 
 

R4 säger att han endast ett fåtal gånger kommit i kontakt med hållbarhetsredovisningar vid 

kreditgivningar, men att de gånger han gjort det så har han varit av den åsikten att de i 

kreditgivningens syfte varit begripliga och tillräckligt heltäckande för att de ska känna sig 

nöjda. Han menar dock att han kommit i kontakt med för få för att säga något om han 

generellt upplever att de är vinklade och om de är jämförbara med varandra, men att det 

han stött på har sett bra ut. På frågan om han tycker att de ger en rättvis bild av företagens 

hållbarhetsarbete svarade R4 att de verkligen måste se till att informationen är korrekt men 

att de får förlita sig på att de som granskar bolaget har en tillräcklig kompetens i frågorna, 

så att om en auktoriserad revisor gått igenom dem så litar de på vad som står. Han är 

däremot osäker på vad en revidering av hållbarhetsredovisningarna innefattar. 
  
“Jag vet inte hur det funkar däremot, om det finns några punkter som de måste gå igenom 

eller hur det funkar med hållbarhetsredovisning. Jag vet faktiskt inte.” 

  
- R4 om granskningen av hållbarhetsredovisningar 

  
R4 menar att hållbarhetsredovisningar är något som de skulle vilja se att stora företag har, 

vars verksamhet förknippas med hållbarhetsmässiga risker. Han skulle då också gärna se att 

de är granskade av en revisor. 
  
Anledningen till att företag har hållbarhetsredovisningar tror R4 är på grund av att 

marknaden ställer högre krav på sådan information och redovisning. Han säger dock att han 

upplever att företagen väljer att redovisa informationen bara för att det ser bra ut, men han 

ser det också som att både kunden och företaget gynnas av en så stor transparens som 

möjligt. 
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5.5 Bank C, Stockholm - R5 
 

 

5.5.1 Bakgrund 
  

R5 är en man i 40-årsåldern. Han arbetar som företagsrådgivare på Bank C i Stockholm 

vilket innebär att han tar hand om företagens behov inom områdena betalningar, 

placeringar, försäkringar och finansieringar. Totalt sett har han arbetat i 16 år inom banken 

och i olika former har det alltid varit med företag. Han kommer i kontakt med väldigt 

varierande storlekar på företag där det kan vara allt från små till börsnoterade bolag som 

finns inom deras marknadsområde. I nominella tal är den största delen som de kommer i 

kontakt med mindre företag som omsätter upp till 50 miljoner kronor men de större bolagen 

skapar större intäkter för banken. Även de kreditstorlekar som R5 stöter på varierar väldigt 

mycket och kan vara allt från 10 000 kronor till flera miljarder kronor. 
  
R5 berättar att Bank C har ett internt styrmedel där deras företagsmodell är tydligt 

definierad och med den även bankens synsätt på CSR-frågor. Där beskrivs 

företagskulturen, deras syn på kunder, medarbetare, krediter och frågor som berör CSR. De 

har även en tydligt definierad hållbarhetspolicy då det är ett viktigt område för banken. 

Själv tycker R5 att det är väldigt viktigt att förhålla sig till hållbarhetsfrågor, både som 

privatperson och som företag, då alla är en del av samhället och samhällets funktion. 

  

 

5.5.2 Kreditgivningsprocessen 
  

R5 berättar att kontoret jobbar med de kunder som finns definierade inom deras 

marknadsområde men att även om kontoret tar hand om alla kunder i sitt område så har de 

en limit-gräns för vilken de får bevilja krediter. Om krediten går över denna gräns skickas 

ärendet till högre instanser för att ta beslut men det är fortfarande kontoret som tillstryker 

krediten. Själva kreditgivningsprocessen innefattar analys och kommentarer av bland annat 

balans- och resultaträkningar, verksamheten och dess risker samt utvärdering av 

återbetalningsförmågan. Det är tydligt strukturerat vilken information som ska finnas med 

men det är den kundansvarige som kan kunden och som har ansvar att samla in den 

information som behövs. Det är dessutom ständigt en tät dialog mellan bankkontoren, 

medarbetarna inom banken och bankens kunder. 

  

 

5.5.3 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
  

Hållbarhetsaspekter ligger invävt i deras modell att bedöma bolag där begreppen ekonomi, 

socialt ansvar och miljö är en väsentlig del som är lika viktiga komponenter som till 

exempel återbetalningsförmåga. De beaktar dessa aspekter då hållbarhet är en del i arbetet 

för ett bolag när det handlar om att hålla ordning på sin ekonomi. De tror att företag som 

jobbar kontinuerligt med den typen av frågor är mer medvetna om sin roll i samhället vilket 
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de tycker är mycket viktigt. Dessutom anser de att de som bank, och därmed 

samhällsfunktion, har ett ansvar att beakta hållbarhetsfrågor i sin kreditgivning. 
  
Lånestorlek och företagstyp påverkar inte vilken roll hållbarhetsinformationen spelar vid 

kreditgivningen men däremot kan branschen som kunden arbetar inom, påverka hur 

detaljerade banken är vid informationsinsamlingen för vissa punkter. All 

hållbarhetsinformation hämtas direkt från bolaget där de både frågar ledningen och tittar i 

hållbarhetsredovisningar. R5 upplever att informationskällorna kompletterar varandra bra. 
  
“Då kan vi använda det [hållbarhetsredovisningarna] som utgångspunkt när man träffar 

ledningen för ett bolag till exempel, eller ägare om det nu är så.“ 

  
-R5 om att använda de olika typerna av informationskällorna 

  
Då det finns en välvilja från företagens sida att svara på de här frågorna upplever han inte 

att det är någon information som är svår att få tag på. 

 

 

5.5.4 Användningen av hållbarhetsredovisning 
  

R5 förklarar att alla företag är en aktiv del av samhället och han tror att 

hållbarhetsredovisningarna används för att visa på en långsiktighet i sin verksamhet. Han 

ser även att företagen med hållbarhetsredovisning förbinder sig till att arbeta med dessa 

frågor och att det är en tydlig signal att de ser långsiktigt på sitt bolag. R5 kommer själv i 

kontakt med hållbarhetsredovisningar då nästan alla större bolag har det som en del i 

bokslutet eller som en separat hållbarhetsredovisning. Han kan inte säga att 

hållbarhetsredovisningar alltid beaktas vid kreditgivning men det kommer ofta in på ett 

naturligt sätt i de punkter som de söker efter. Han förklarar även att det är svårt att separera 

hållbarhetsredovisningar som informationskälla och säga hur viktiga just de i sig är för 

kreditgivningen. Han tycker att hållbarhetsredovisningarna generellt är ganska heltäckande 

men ofta måste de göra fördjupningar inom frågor som rör miljöarbetet och det händer även 

att de måste komplettera kring det sociala ansvaret. 
  
Om ett stort företag inte hade någon hållbarhetsredovisning skulle R5 bli väldigt förvånad 

och börja fundera varför de har valt att utesluta hållbarhetsfrågorna men säger dock att han 

inte har varit med om en sådan situation. Han tycker att hållbarhetsredovisningarna ofta ger 

en rättvis bild över företagets hållbarhetsarbete men att kvaliteten kan variera väldigt 

mycket i och med att det saknas en tydlig standardisering av hållbarhetsredovisningarna. 

Däremot tycker han att hållbarhetsredovisningarna i stort sätt alltid är lätta att förstå. 
  
R5 säger att han inte tänkt på ifall hållbarhetsredovisningarna generellt sett är vinklade åt 

något speciellt håll men menar att det skulle bli tydligt om de bara används som ett 

marknadsföringsinstrument. Han upplever att hållbarhetsredovisningarna kan vara 

trovärdiga men att det varierar eftersom de kan vara utformade på väldigt olika sätt. R5 har 

inte själv lagt märke till att företag låter en extern part granska sina 

hållbarhetsredovisningar men han tror att det är väldigt svårt med en extern granskning idag 
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eftersom redovisningarna inte är standardiserade. I dagsläget känner han sig skeptisk till att 

låta en extern part granska hållbarhetsredovisningen och är osäker på vad som ingår vid en 

sådan granskning. 
  
“Då måste det nog vara väldigt tydligt definierat vad som ska ingå och hur det ska 

formuleras, och i sådana fall ska det ju standardiseras. Om det är standardiserat borde 

bolagen själva klara av att hantera det.” 

  
- R5 om granskning av hållbarhetsredovisningar 

 

 

5.6 Bank D, Stockholm - R6 + R7 
 

 

5.6.1 Bakgrund 
 

Vid intervjun fanns två personer närvarande, R6 och R7 som är ungefär 50 respektive 40 år 

gamla. Båda personerna är kreditchefer inom Bank D:s kreditfunktion vars huvuduppgift är 

att ta beslut om krediter som kommer in från affärssidan. Båda jobbar endast med 

storföretag med en omsättning som på runt 500 miljoner upp till cirka 5 miljarder i 

omsättning och har en limit på hur stora lån de kan ta beslut på som ligger på 25 miljarder 

kronor men normalnivån ligger mellan 100 miljoner till 10 miljarder berättar R6. De 

kommer själva inte i direktkontakt med företagen utan beskriver sig själva som att de 

fungerar som en kontaktyta för de i banken som är kundansvariga ut mot företagen. R6 har 

jobbat med detta i 15 år medan R7 i 5 år. 
  
Enligt R6 har Bank D en ganska tydlig strategi och policy vad gäller bankens 

hållbarhetsarbete som han menar att de måste förhålla sig till ifall de ställer krav på deras 

kunder. R7 tycker också att Bank D ligger väldigt långt framme i hållbarhetsfrågor och är 

något det jobbas intensivt med och som har intensifierats de senaste 5-6 åren. Han nämner 

också att banken har skrivit på flera samhällskontrakt om miljö och mänskliga rättigheter. 

Han menar att de inte bara har en möjlighet utan även en skyldighet att påverka, inte enbart 

det egna hållbarhetsarbetet, utan även deras kunder och i förlängningen också kundernas 

leverantörer genom att jobba tillsammans med företag. Vad gäller den personliga synen 

förhåller sig båda positivt till hållbarhet och ser det som en viktig fråga. 
  
”Om man har tid att tänka på sådana frågor, då har man ju skyldighet att göra det också.” 

  
- R7 om sin syn på hållbarhetsfrågor 
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5.6.2 Kreditgivningsprocessen 
 

R6 berättar att deras fundamenta vid kreditgivningar är kundens återbetalningsförmåga men 

att det även finns andra delar som måste uppfyllas där bland annat CSR ingår. Alla 

riktlinjer och punkter om hur de vill att det ska se ut ska sedan bockas av eller kommenteras 

på något sätt. Görs inte detta går det över i en ny process om hur de ska hantera det vidare. 

 

 

5.6.3 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
 

Hållbarhetsaspekter ingår som en fast del i kreditgivningsprocessen och är något som måste 

kommenteras för att de överhuvudtaget ska titta på engagemanget berättar R7. R6 berättar 

att stora företag anger att de följer olika riktlinjer av olika organisationer, såsom FN, vilket 

är något som kontrolleras att det efterföljs vid kreditgivningar och fungerar som en form av 

checklista. Enligt R6 så kan också information om hållbarhet ha en direkt avgörande 

betydelse för om ett lån ska beviljas eller ej beroende av digniteten. Som exempel nämner 

han att de inte lånar ut till kärnvapen och ifall det handlar om ett gruvbolag som har 

verksamheten i ett land som inte känns okej kan det också ha en avgörande betydelse, men 

ibland får det betydelsen att de ställer krav om att företagen måste förhålla sig till vissa 

regler. 
  
”Sen huruvida den betydelsen blir att vi efterfrågar att ett bolag ändrar på någonting, 

återrapporterar om något eller ser till att jobba med någonting, eller om det innebär att vi 

kanske säger nej till en ny kund till exempel, det varierar från fall till fall. Men det är 

absolut en av de avgörande aspekterna.” 

  
- R6 om betydelsen av hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 

  
Han menar att informationen handlar om just att bevilja ett lån eller ej och inte om vilka 

lånevillkor som ska gälla. Vidare säger R7 att han skulle vilja påstå att hållbarhetsaspekter 

vid kreditgivningar inte är formaliserade på ett sätt att det bara blir en byråkratisk 

nödvändighet utan att det finns ett uppriktigt intresse hos banken. 
  
Enligt R6 anskaffas hållbarhetsrelaterad information från flera olika källor såsom möten 

med ledningen, hållbarhetsredovisningar och genom vad som offentliggjorts av allmänna 

organisationer, samt genom deras egna CSR enhet som förser dem med allmän information 

från exempelvis FN och andra organisationer som företagen ska förhålla till. R7 menar 

emellertid att informationen kan vara svår att få tag i ifall företaget själva inte är i besittning 

av den. Ett annat fall han nämner när informationen kan vara svår att få tag i är om 

företaget i fråga har flera leverantörer och underleverantörer och hur de sköter sin 

verksamhet. 
  
Vilken bransch företagen är verksamma i verkar spela en roll för hur stor del 

hållbarhetsaspekter utgör i kreditfrågor och var verksamheten är belägen. R7 menar att det 

kan bli mer eller mindre diskussioner runt det beroende på vilken typ av bolag det handlar 
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om, om det exempelvis är en konsultverksamhet i Sverige eller tungmetalltillverkning i 

Afrika eller Asien. Enligt R6 spelar däremot inte lånets karaktär någon roll. 

 

 

5.6.4 Användningen av hållbarhetsredovisning 
 

R6 och R7 berättar att hållbarhetsredovisningar beaktas vid kreditgivningar men att de 

personligen kommer i kontakt med dem mer indirekt eftersom de får dem återberättade 

genom de kundansvariga. De har därför svårt att säga så mycket om hur heltäckande de 

tycker att informationen i hållbarhetsredovisningarna är, men R6 menar att det varierar en 

del, ibland kan informationen vara väldigt detaljerad medan den ibland är diffus. Enligt 

honom kan dock företagens grundsyn, inriktning och ambitioner utläsas. 
  
Vid frågan om de anser att hållbarhetsredovisningarna ger en rättvis bild av företagens 

hållbarhetsarbete svarar R7 att det nog vore dumt att säga att beskrivningarna inte är med 

en guldkant. 
  
”Det är ju precis som med dig och mig. Om jag frågar dig om du har pantat varenda burk 

du har druckit i hela ditt liv, då kommer du kanske svara “ja” i vissa forum men i andra 

kanske du inte gör det.” 

  
- R7 på frågan om hållbarhetsredovisningarna 

ger en rättvis bild av företagens hållbarhetsarbete 

  
Han tror dock att företagen generellt efterlever vad som skrivs och har en ambition till att 

göra det. R6 upplever också att hållbarhetsredovisningarna är trovärdiga och menar att tills 

motsatsen är bevisad så måste de förlita sig på vad som sägs i dem. 
  
”Om något är på pränt så har man förbundit sig att göra någonting. Oavsett hur luddig 

hållbarhetspolicyn är så tarvar det en insats som jag tror efterlevs väl.” 

                                           

- R6 om hållbarhetsredovisningarnas tillförlitlighet 
  
Han påpekar dock att det kan finnas en gradskillnad mellan ambitioner som uttrycks och 

verkligheten. R7 tillägger att hållbarhetsredovisningarna oftast inte heller är knivskarpa 

utan ganska generella, vilket innebär att företagen inte målar in sig i allt för snäva hörn utan 

håller sig inom vad som är rimligt och görbart. Om hållbarhetsredovisningarna är externt 

granskade anser de också ökar trovärdigheten men R6 tror dock inte det är någon 

avgörande skillnad om det är en specialist eller en revisor som granskat. R7 tillägger att det 

viktiga är att beakta vem den här specialisten är och om det är någon de känner till sedan 

tidigare. 
  
Vid frågan om varför de tror att företag använder sig av hållbarhetsredovisningar svarar R7 

att han tror att det är något som bolagen tjänar på, att om någon ska välja mellan två 

produkter som är likvärdiga men att det ena företaget har uttryckt en hållbarhetspolicy så 

blir nog valet ganska enkelt. Ifall ett företag inte har en hållbarhetsredovisning så säger R6 
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att de börjar fundera om varför det förhåller sig så och menar att det är oftast då som 

problem kan hittas, medan de som har dem oftast har den biten i ordning och i regel är i fas 

med bankens uppfattning. 

 

 

5.7 Bank E, Stockholm - R8 
 

 

5.7.1 Bakgrund 
  

R8 är en man på ungefär 50 år som jobbar på en kreditavdelning i Bank E. Det är han som 

granskar så att bankens interna rutiner och regelverk efterlevs av dem som arbetar med 

kreditgivningen i praktiken. Han har jobbat med det i 2 år men totalt sett har han arbetat 

nästan 30 år inom banken och då både som kundansvarig, som ansvarig på 

kreditavdelningen och som ansvarig för ett av bankens kontor. R8 tittar på företag med 

omsättningar mellan ungefär 20 miljoner kronor till 3 miljarder kronor men de flesta 

företagskunderna ligger i den nedre delen och han kommer inte själv i kontakt med något 

börsbolag. 
  
Kring hållbarhet arbetar banken socialt med en rad projekt som syftar till ekonomisk 

fortbildning till barn och ungdomar. Där ställer de upp med resurser i form av både pengar 

och personal. Det miljöarbete som banken arbetar med innefattar bland annat mål om att 

vara CO2-neutrala genom solenergiprojekt och de försöker även att minska både pappers- 

och elanvändningen. R8 försöker själv tänka på miljön i det vardagliga livet och han tycker 

att banken tar seriöst på de här frågorna, vilket han som anställd känner stolthet över. 

  

 

5.7.2 Kreditgivningsprocessen 
  

Kreditgivningen påbörjas i regel med ett möte med kunden där de för en dialog om vilket 

behov som finns och hur detta bäst ska kunna lösas. Sedan skapar den kundansvarige en 

kreditpropå som är uppbyggd av ett antal punkter där de framförallt tittar på affärsrisken 

och den finansiella risken i bolaget. Affärsrisken innefattar främst vilka kunder, 

leverantörer och konkurrenter bolaget har samt hur ledningen ser ut och om det är en ny 

eller gammal kund. Här ingår dessutom en miljöaspekt då de undersöker om det finns några 

miljörisker. För det rent finansiella tittar de på balans- och resultaträkningar, budgetar och 

prognoser. Det är även ganska vanligt att bolagets revisor är inblandad i detta. Att bolaget 

har ekonomin för att kunna betala tillbaka krediten är den absolut viktigaste aspekten. 

Sedan tittar de på vilka säkerheter som kan ges för krediten. Slutligen sammanställs detta i 

en kreditansökan som skickas vidare för beslut. Beroende på kreditstorleken tas beslutet på 

kontoret eller på någon högre instans. Processen är relativt standardiserad då de har 

specifika punkter som ska kommenteras. 
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5.7.3 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
  

Hållbarhetsaspekter beaktas i kreditgivningen genom att de tittar på miljörisker för att 

kunna bedöma eventuella framtida ekonomiska konsekvenser för dessa. 

Hållbarhetsaspekterna kan vara direkt avgörande för om en kredit beviljas eller inte. R8 

förklarar till exempel att de inte ger krediter till vissa bolag då de inte vill stödja 

verksamheter som är etiskt oförsvarbara. 
  
“Vi kanske inte är riktigt lika intresserade av att låna ut till vapenindustrin till exempel. 

Det är ju mer en social faktor då där vi tycker att det kanske inte är etiskt försvarbart att 

göra det och då gör vi det inte heller.“ 

  
- R8 om hur hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningen 

Däremot har han inte varit med om att de skulle ändra lånevillkoren på grund av 

hållbarhetsaspekter, då väljer de att inte bevilja lån över huvud taget istället. 
  
R8 anser att de hållbarhetsaspekter som är mest betydelsefulla är frågor som rör sanering 

och andra liknande miljörisker som kan skapa stora kostnader för bolaget samt etiska frågor 

som till exempel om kundens verksamhet innefattar vapenindustrin. 
  
Hållbarhetsinformationen behandlas på samma sätt oberoende av företagstypen och 

lånestorleken. R8 menar att vilken information som tas fram ligger på kundnivå och är 

alltså helt beroende på den specifika kunden och dess verksamhet. Den främsta källan för 

hållbarhetsinformation är via personliga möten med kunden men de söker även i offentliga 

register och årsredovisningar för att se om bolaget driver anmälningspliktig verksamhet. 

Genom detta upplever R8 inte att det är någon typ av information som är svår att få tag på. 

R8 menar däremot att en nackdel med att informationen kommer från den personliga 

kontakten är att de har möjlighet att undanhålla information. Det är dock ingenting som han 

själv har upplevt som ett problem. 

 

 

5.7.4 Användningen av hållbarhetsredovisning  
  

R8 kommer själv inte i kontakt med hållbarhetsredovisningar och han tror att detsamma 

gäller för hans kollegor, vilket gör att han har svårt att kommentera användbarheten hos 

hållbarhetsredovisningarna. Han tror dock att många företag ser hållbarhetsredovisningarna 

som ett konkurrensmedel där de kan visa att de är seriösa, något som i slutändan drivs av ett 

ekonomiskt motiv då företaget hoppas få göra fler affärer i och med detta. Han tror att de 

skulle beakta hållbarhetsredovisningar om de stötte på någon men de skulle inte kunna byta 

ut den personliga kontakten. Han betonar dock att hållbarhetsaspekterna är en liten del av 

allt de tittar på varför den personliga kontakten ändå inte skulle kunna uteslutas. I och med 

detta ser han inte att hållbarhetsredovisningar har någon egentlig nytta för kreditgivare 

idag. 
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R8 tycker att ett företag som har en hållbarhetsredovisning uppfattas som seriöst inom 

området och att det även kan skänka trovärdighet åt andra siffror också i och med att 

företaget uppfattas som transparent. 
  
“Därför att då ser man ju att här är det någon som ändå seriöst har tänkt på de här 

frågorna. Och bara det ger ju en grund för att tänka att, både att de här bitarna är schysst 

och okej, men även så ger du ett viss trovärdighet åt andra saker också. För jag menar, ju 

mer man visar fram på ett bra sätt ju mer trovärdighet skänker det ju till alla andra siffror 

och grejer man visar också naturligtvis. Det visar ju att det är genomarbetat.” 

  
- R8 om hur han skulle uppfatta ett företag som har valt att hållbarhetsredovisa 

  
Generellt sett tycker han däremot inte att ett företag som har valt att avstå från att ha en 

hållbarhetsredovisning uppfattas på ett negativt sätt. 
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6 Analys 
 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera empirimaterialet utifrån den presenterade 

referensramen och de samhällsekonomiska teorierna. Vi diskuterar och jämför även 

resultatet med tidigare studier inom området för att skapa en grund till besvarandet av 

studiens frågeställningar. Analysen inleds med hur hållbarhetsaspekter beaktas vid 

kreditgivningen samt vad som påverkar detta. Sedan lyfts kreditgivarnas användning av 

hållbarhetsredovisningar fram för att slutligen visa på den uppfattade kvaliteten av dessa. 

 

 

 

6.1 Hållbarhetsaspekter vid kreditgivning 
  

De intervjuade beskrev kreditgivningsprocessen till företag på väldigt liknande sätt. Alla 

förutom R3 beskriver processen som strukturerad med något som liknar en punktlista för 

vilken information som ska samlas in. Dessa beskrivs flera gånger som ”rubriker” där det 

sedan är de kundansvariga som har till uppgift att fylla i information under varje rubrik. 

Även om R3 inte liknar processen vid en punktlista uppfattar vi den som strukturerad då 

hon beskriver att det är vissa delar som de alltid tittar på vid en kreditbedömning. Det 

betyder att den kundansvariga tycks ha en viss påverkan på vilken information som samlas 

in men vi upplever att det är kontorets, som kreditgivaren arbetar för, syn på hållbarhet som 

har störst inverkan på hur viktiga hållbarhetsaspekter är vid kreditgivningen. Vi har därför 

gjort bedömningen att respondenternas åsikter representerar kontorets, snarare än enskilda 

individers åsikter vad gäller hur hållbarhetsaspekter implementeras vid kreditgivningar. Vi 

gör även en distinktion mellan kontoret och banken eftersom vi upplevde att kontoren var 

relativt självständiga och kontor inom samma bank kunde ha olika förhållningssätt. 
  
Vid intervjuerna svarade alla att de beaktar hållbarhetsaspekter vid kreditgivningen, men 

däremot uppfattar vi att det varierar en del hur viktiga aspekterna är. Till exempel verkar 

R1, R3, R5 och R6+R7 ha hållbarhetsaspekterna väl integrerade i kreditgivningsprocessen 

medan det endast fyller en mindre funktion enligt de andra respondenterna. Miljö- och 

finansiella aspekter var något som mer eller mindre nämndes vid varje intervju. Som till 

exempel R4 nämner, att de viktigaste för dem är miljöaspekter som påverkar företagets 

finansiella ställning. Utöver detta kom det fram att R3 och R6+R7 även ser till sociala 

aspekter som barnarbete och vapenhandel. Enligt GRI (2013, s. 63) och Elkington, (1999, s. 

86) innefattar social hållbarhet till exempel vilken påverkan företaget har på sin arbetskraft 

och samhället i stort. De sociala aspekter som nämndes vid intervjuerna handlade däremot 

inte om hur de beaktar andra delar av det sociala kapitalet förutom just barnarbete och 

vapenhandel. Utifrån Elkingtons (1999) TBL koncept, som innebär att samtliga 

dimensioner måste beaktas för att det ska kallas hållbarhet, är det alltså inte alltid verklig 

hållbarhet som kreditgivare efterfrågar. Det Gray (2006, s. 803) kallar för TBL-redovisning 

där alla dimensioner finns representerade likvärdigt behöver därför inte alltid vara 

nödvändig för att uppfylla kreditgivarnas behov av hållbarhetsinformation. Det kan därmed 

vara tillräckligt med den första typen av hållbarhetsredovisningar han tar upp, där företagen 
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själva har möjlighet att välja ut vad som redovisas. Gray (2006, s. 803) menar dock att 

sådana redovisningar tenderar att vara triviala och att användarna inte kan göra några 

tillförlitliga estimat av den presenterade informationen. Dylika problem måste i så fall 

undvikas för att de ska vara användbara, vilket ställer krav på företagen som 

hållbarhetsredovisar. Eftersom denna typ av hållbarhetsredovisningar är det kreditgivarna 

sannolikt stöter på, då även GRI:s ramverk som är det mest utförliga idag ger utrymme för 

selektivitet, så drar vi slutsatsen att nyttan av den redovisade informationen till stor del 

beror på det individuella företaget som upprättar rapporten. Vid en sådan redovisning Gray 

(2006, s. 803) kallar för verklig TBL och sann hållbarhetsredovisning kan företaget inte 

influera hållbarhetsredovisningarna på samma sätt. 
  
Med utgångspunkt i Carrolls (1991) nivåer av ansvarstagande anger samtliga respondenter 

att kundens återbetalningsförmåga är en stor anledning till varför hållbarhetsaspekter 

beaktas vilket tyder på att den ekonomiska nivån är uppfylld. Även om den legala nivån 

inte nämns i någon intervju tar vi dock denna för given då det som nämnt tidigare är 

lagstadgat att kreditgivare enbart får ge krediter om de kan förväntas bli återbetalda varför 

även hållbarhetsaspekter till viss del kan behöva beaktas. De ses även tydligt i och med att 

både den direkta, indirekta och anseenderisken som Svenska Bankföreningen (2008, s. 6) 

identifierade är hänförliga till de lägsta nivåerna av Carrolls pyramid. Vid intervjuerna 

nämndes visserligen aldrig den direkta risken som en anledning till varför 

hållbarhetsaspekter beaktas men däremot svarar samtliga att den indirekta risken spelar en 

stor roll genom att miljöaspekter kan påverka kundens återbetalningsförmåga. 
  
R3 uttryckte även att de inte vill ha en relation med oetiska verksamheter som banken kan 

komma att förknippas med vilket även talar för att anseenderisken är en drivande faktor. 

R2, R5, R6+R7 och R8 uttrycker inte direkt att det har att göra med anseenderisken men vi 

uppfattar att anseenderisken är en sannolik förklaring till varför de inte vill stödja oetiska 

verksamheter. R5 och R6+R7 säger till exempel att de upplever sig ha en skyldighet att 

beakta hållbarhetsaspekter, vilket kan tolkas som att deras anseende från samhället skulle 

försämras om de inte beaktade dessa aspekter. I och med det utläser vi att dessa 

kreditgivare vill försäkra sig om att de företag som de skapar en relation med även ses som 

legitima av allmänheten. Freeman (1984, s. 46) definierade en intressent, som en entitet 

som påverkar och påverkas av organisationen. Genom att kreditgivarna uppfattar att 

kundens anseende återspeglas på dem visar det att, i alla fall denna del utav intressentteorin 

accepterats, och att denna intressentrelation är en framstående anledning till att 

hållbarhetsaspekter beaktas. 
  
De högre nivåerna av Carrolls (1991) pyramid nämns också till viss del i intervjuerna men 

är inte lika tydliga som de lägre nivåerna. Det etiska ansvarstagandet lyfts till exempel upp 

av R5 som talar om att de känner ett ansvar att beakta hållbarhetsaspekter och R6+R7 som 

beskriver det som en skyldighet att dessa aspekter beaktas. Vi finner även ett filantropiskt 

ansvarstagande främst hos R3 men även till viss del R1. R3 beskriver nämligen att de har 

möjlighet att sätta press på de stora börsbolagen genom att studera deras hållbarhetsarbete 

och därför vill de även göra det. Vi tolkar det som att R1 syftar till ett liknande tankesätt då 

han säger att de till viss del beaktar hållbarhetsaspekter för att uppmärksamma sina kunder 

om att banken bryr sig om sådana frågor. Här ska påminnas att det även var R1, R3, R5 och 

R6+R7 som upplevs ha integrerat hållbarhetsaspekterna mest i kreditgivningsprocessen och 
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det betyder att de respondenter som befinner sig högre upp i Carrolls CSR pyramid 

(Carroll, 1991) också är de som integrerar hållbarhetsaspekterna mer i sin 

kreditgivningsprocess. Med utgångspunkt i Carrolls pyramid visade intervjuerna även att 

kreditgivarnas ansvarstagande påverkade hur stor användning de har av 

hållbarhetsinformation. De som uppgav ett ekonomiskt och legalt ansvar behöver främst 

information om eventuella kostnader som kan uppkomma genom exempelvis saneringar. 

De som dessutom beaktade etiska och filantropiska hade ett större informationsbehov 

eftersom de även behöver beakta information om all inverkan på miljön som är tveksam 

hållbarhetsmässigt. Utifrån det är vår analys att de kreditgivare som befinner sig på de 

högre nivåerna i Carrolls pyramid har ett större behov av hållbarhetsinformation och har 

därmed en större användning av hållbarhetsredovisningarna. Intressant nog kan det 

tilläggas att varken R2 eller R4 finns med i de högre nivåerna även fast de tillhör samma 

bank som R3 respektive R5. Samma skillnad ser vi också mellan respondenterna när det 

handlar om hur integrerade hållbarhetsaspekter är i kreditgivningen och vilka aspekter av 

hållbarhet som beaktas. Det är svårt att förklara varför svaren skiljer sig åt men det kan vara 

ett tecken på att det interna systemet för att kommunicera ut bankens hållbarhetsyn inte når 

ut till alla kontor. Det tyder även på att det är kontorens syn på hållbarhet som återspeglas i 

kreditgivningen istället för bankens. 
  
I intervjuerna framkom det att den bransch som kunden är verksam inom kan påverka 

användandet av hållbarhetsinformation. Både R2, R3, R4 och R6+R7 uppgav detta som en 

påverkande faktor. R1 och R3 beskriver att hållbarhetsinformation inte nödvändigtvis 

inhämtas vid mindre krediter medan de övriga kreditgivarna säger att lånets karaktär inte 

påverkar vilken information som inhämtas. Det var enbart R3 som sa att kundens storlek 

hade en inverkan på användandet av hållbarhetsinformation. Utifrån detta bedömer vi att 

kundens storlek och lånets storlek kan påverka vilken information som inhämtas genom att 

det behövs mer utförlig information, även om branschen är den faktor som tydligast 

framstod ha en inverkan bland våra respondenter. Detta kan också vara en förklaring till att 

R3 och R2 integrerat hållbarhetsfaktorer i kreditgivningsprocessen i olika utsträckning även 

fast de tillhör samma bank. Eftersom R3 både kommer i kontakt med större lån och större 

kunder än R2 kommer de nämligen oftare att behöva samla in hållbarhetsinformation vid 

kreditgivningar. 
  
Alla är däremot eniga om att hållbarhetsinformationen inte påverkar lånevillkoren, de höjer 

exempelvis inte räntan om de ser någon hållbarhetsrisk. I stället väljer de då att inte bevilja 

kredit över huvud taget. Detta går emot resultatet från Chavas (2010) studie som visade att 

företag som förknippas med högre miljörisker också har högre lånekostnader. Chava (2010, 

s. 18) förklarar däremot att det kan bero på att kreditgivarna uppfattar miljöriskerna som en 

inneboende del i risken för att lånet inte ska återbetalas och att det därför påverkar 

låneräntan. Alternativet skulle istället kunna vara att bedömningen av miljörisker (även 

hållbarhetsrisker överlag) har ett värde för kreditgivarna som går utanför värderingen av 

återbetalningsförmågan, till exempel ut ett filantropiskt perspektiv, och att valet därför står 

mellan att ge/inte ge lån snarare än vilken låneränta som ska ges. Det kan vara förklaringen 

till att respondenterna svarar att hållbarhetsrisker inte påverkar låneräntan. 

 



 

 

65 

6.2 Användningen av hållbarhetsredovisning 
 

Vid insamling av information till kreditgivningen svarade samtliga respondenter att en 

viktig informationskälla är personliga möten med kunden. Vi tolkar det även som att 

årsredovisningar är något som används frekvent då det nämns av både R2, R3, R4, R5 samt 

R8 som en viktig informationskälla. Det innebär att kreditgivningarna i stort bygger på de 

faktorer som Uchida (2011, s. 46) upptäckte i sin studie, det vill säga en relationsfaktor och 

en bokslutsfaktor. Detsamma gäller för informationskällor för hållbarhetsinformation men 

där upplever vi att användningen av bokslutsfaktorn är något mindre klar. Alla beskriver 

den muntliga kontakten med kunden som en viktig informationskälla för hållbarhetsfrågor. 

R1, R3, R5 och R8 förklarar att hållbarhetsinformation som kommer via personlig kontakt 

med kunden fungerar väldigt bra då det finns en välvilja hos företagen att besvara dessa 

frågor och ingen har upplevt att det har varit något problem. Samtliga förklarar även att de 

beaktar bokslutsfaktorer som till exempel hållbarhetsredovisningar, men R1, R2 och R4 

menar att det inte är alla av deras kunder som har detta tydligt nedskrivet. R1 och R8 

menade också att informationen främst kommer genom personlig kontakt och R3 ansåg att 

den bästa källan till information om hållbarhet kommer från att fråga ledningen direkt. 
  
I stil med det Svensson (2004, s. 18) och Haque (2014, s. 170) fann, tycks därför den 

dominerande informationskällan för hållbarhetsinformation vara via personlig, muntlig 

kontakt. Likt det Harte et al. (1991, s. 235) såg är det däremot flera respondenter som säger 

att de använder sig av och beaktar bokslutsfaktorer även om det inte är de viktigaste 

informationskällorna. Som Stein (2002, s. 1892) beskriver kan valet av informationskälla 

bero på kreditgivarens interna struktur. I och med att det enligt samtliga respondenter är en 

och samma kundansvarig som följer med kunden genom hela processen ser vi att det kan 

falla naturligt för kreditgivarna att välja att ta stora delar av hållbarhetsinformationen 

genom den personliga kontakten. Informationen behöver nämligen inte flyttas runt mellan 

flera olika parter, vilket troligen skulle kräva ännu mer nedskriven information. 
  
Detsamma gäller även för det som de la Torre et al. (2010, s. 2280) skriver då de hävdar att 

det är svårare för en kreditgivare att lägga stor vikt vid bokslutsfaktorer för kunder som har 

låg transparens. Till exempel nämner R4 att det för relativt nystartade företag är svårt att 

titta på årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar eftersom sådana i regel inte existerar. 

Vi kan även se att R1, R2, R4 och R8, vilka är de respondenter som kommer i kontakt med 

de minsta företagen i vårt urval, inte stöter på hållbarhetsredovisningar lika ofta som de 

andra respondenterna, samt att de verkar uppleva svårigheter med att hitta den typen av 

information i nedskriven form. De respondenter som kommer i kontakt med de största 

kunderna tycks lägga mer vikt vid bokslutsfaktorer där speciellt R3 berättar att 

informationen till stor del kommer från kundernas hållbarhetsredovisningar och hemsidor. 

Detta liknar det DeYoung (2004, s. 16) fann bland amerikanska banker på så sätt att vi kan 

urskilja två läger. De flesta kontor som kommer i kontakt med stora kunder använder sig till 

större del av bokslutsfaktorer när det kommer till hållbarhetsinformation än vad kontor som 

har mindre kunder gör. Att det finns sådana transparensskillnader mellan stora och små 

kunder kan i sin tur förklaras av att de mindre företagen har färre intressenter att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete till (Tagesson et al., 2009, s. 360), samt att de i och med 

att verksamheten drivs på en mindre skala, generellt har mindre total hållbarhetspåverkan 
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än stora företag (Hahn & Kühnen, 2013, s. 10). På grund av detta är mindre företag inte 

under en lika hård granskning av samhället vilket kan göra att de i mindre utsträckning 

redovisar hållbarhetsaspekter (Hahn & Kühnen, 2013, s. 10). Att företaget inte granskas 

lika hårt av samhället kan genom legitimitetsteorin vidare ses som att det sociala kontrakt 

som finns mellan företaget och dess intressenter (Shocker & Sethi, 1973, s. 97) innehåller 

lägre ställda krav på företaget. Det betyder att företaget har ett mindre behov av att 

hållbarhetsredovisa för att fortsätta bibehålla legitimiteten från samhället. 
  
En annan förklaring tror vi också finns att hitta i den rådande redovisningsmiljön. Jiangli et 

al. (2008) kom fram till att bokslutsfaktorn används i större utsträckning i länder där det 

finns starka redovisningsstandarder och ansedda revisionsbolag. Även om det idag finns ett 

utförligt ramverk i form av GRI så är inte hållbarhetsredovisning lagstadgat i Sverige med 

undantag för statligt ägda företag. Angående existensen av ansedda revisionsbolag kvarstår 

också problemet med att det saknas riktlinjer för hur revisionerna ska utföras (Hodge et al., 

2009, s. 180; Junior et al., 2013, s. 9). Eftersom hållbarhet och hållbarhetsredovisning blivit 

populärt först de senaste åren tror vi också att det ännu är för nytt för att kreditgivarna helt 

ska ha hunnit integrera den typen av information i sin kreditgivningsprocess. Detta 

framkommer till exempel genom R2 som såg hållbarhet som väldigt svårgreppbart. 
  
Förklaringen till att den personliga kontakten ses som en viktigare informationskälla kan 

därför dessutom vara att det upplevs som svårt att veta hur risker ska bedömas utifrån 

hållbarhetsredovisningarna i och med att sådana riskbedömningar är ett så nytt fenomen 

(Delmas & Blass, 2010, s. 256). Det kan då vara enklare att ställa specifika frågor direkt till 

ledningen. Vi upplevde däremot att de kreditgivare som hade större företag som kunder 

(R3, R5, R6+R7), och därför oftare kom i kontakt med hållbarhetsredovisningar, i större 

grad använde sig av hållbarhetsredovisningar som informationskälla. Därför ser vi det som 

troligt att skillnaderna beror på att hållbarhet uppfattas som mer flytande av vissa eftersom 

de sällan ser informationen i redovisningsformat. 
  
Alla respondenter vi intervjuade som jobbade med kreditgivning och som kom i kontakt 

med hållbarhetsredovisningar personligen eller indirekt genom medarbetare använde sig 

däremot av hållbarhetsredovisningar i kreditgivningsprocessen till någon grad. 

Respondenterna R2 och R8 kom inte i kontakt med hållbarhetsredovisningar över huvud 

taget på grund av att deras kunder var för små och hade därför inte heller kunnat använda 

sig av sådana. De uppgav dock att de skulle göra det ifall de kom i kontakt med kunder som 

upprättat en hållbarhetsredovisning. Som vi nämnde tidigare visade intervjuerna däremot 

att hållbarhetsredovisningar inte framstod som nödvändiga för själva anskaffandet av 

hållbarhetsinformationen. Till skillnad från Hahn & Kühnens (2013, s. 14) påstående om att 

externa intressenter kan ha svårt att få information om företagens hållbarhetsarbete, 

uppfattar vi nämligen att kreditgivarna får en god insyn genom den personliga relationen 

till kunden. Dock upplevde vi ändå att det är något kreditgivarna efterfrågar utav stora 

företag, och nästan alla respondenterna svarade att de skulle uppfatta det som negativt om 

de saknades. R4 hävdade att det är något han skulle vilja se att alla stora företag med en 

påverkan på hållbarhet har och R6+R7 menade att om en hållbarhetsredovisning saknas så 

är det oftast då som problem kan hittas. R2 och R8 var de enda som uppgav att de inte 

skulle reagera negativt på det, men på grund av frågans hypotetiska karaktär i och med att 

de inte arbetade med stora företag anser vi att slutsatser inte kan dras utifrån det om att det 
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beror på skillnader banker emellan. R2 menade dock att det skulle upplevas som något 

positivt ifall en kund hållbarhetsredovisade, om än marginellt, och R8 ansåg att det kunde 

signalera om transparens, och att det därför skänker trovärdighet även åt andra siffror. 
  
Med utgångspunkt i legitimitetsteorin ser vi paralleller med att det existerar ett socialt 

kontrakt mellan kreditgivare och deras stora företagskunder om att bedriva 

hållbarhetsredovisning. För företag handlar legitimitet enligt Suchman (1995, s. 574) om att 

följa de socialt konstruerade normer och värderingar som uppfattas som önskvärt, korrekt 

eller lämpligt av intressenterna. Utifrån intervjuerna framgår det att efterfrågan på 

hållbarhetsredovisningar från kreditgivarnas sida grundar sig i deras önskan om att företag 

aktivt arbetar för en hållbar ekonomi. Flera av respondenterna uttrycker att 

hållbarhetsredovisningarna signalerar ett sådant arbete eller ambition. Till exempel menar 

R5 och R6+R7 att det faktum att företaget har skrivit ner det på papper visar på ett 

engagemang som det har förbundit sig till. Vi ser därför att de också utgör en annan nytta 

för kreditgivarna än som enbart informationskälla. 
  
Dock uppfattade vi det ändå inte som att existensen eller avsaknaden av 

hållbarhetsredovisningarna behöver påverka kreditgivningsbesluten i slutändan. Enligt 

signaleringsteorin skulle kreditgivarna kunna tänkas basera sina beslut på de positiva 

respektive negativa signaler som bedrivandet eller bortlämnandet av en 

hållbarhetsredovisning ger i likhet med Spencers (1973) exempel på arbetsmarknaden där 

arbetsgivaren baserar sina beslut på de signaler en arbetssökande sänder. Som Connely et 

al. (2010, s. 39) säger är dock signaleringsteorin enbart tillämplig när 

informationsasymmetri existerar. Vid samtliga intervjuer visade det sig att kreditgivningen 

bygger på personliga möten med kunden där det inleds en nära relation mellan parterna och 

kreditgivaren får då en väldigt bra insyn i verksamheten. Till exempel berättar R2 att 

personbedömningen, som är en av de viktigaste delarna vid kreditgivningen görs genom 

träffar med personen bakom företaget. Därför ser vi att informationsasymmetri främst 

kommer att existera initialt för att sedan avta. Vår analys är därför att signalerna som en 

hållbarhetsredovisning sänder slutligen kommer att spela en ganska liten roll för beviljande 

utav lån. Ingen respondent uppgav heller att hållbarhetsredovisningar är något krav för att 

en relation ska inledas.  

 

 

6.3 Hållbarhetsredovisningarnas kvalitet  
 

 

6.3.1 Tillförlitlighet 
  

R1, R5 och R6+R7 menar alla att hållbarhetsredovisningarna ofta ger en rättvis bild av 

företagens hållbarhetsarbeten. R3 beskriver att det är svårt för dem att veta om 

hållbarhetsredovisningarna ger en rättvis bild, men att de ändå tycker att de är trovärdiga 

eftersom det är svårt för större företag att undanhålla något då de granskas hårt av sina 

intressenter. R4 ställde sig visserligen något skeptisk till tillförlitligheten hos 
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hållbarhetsredovisningarna men han säger att de litar på att informationen är korrekt om 

bolaget har en revisor som har granskat den finansiella årsrapporten. 
  
Det R3 beskriver stöds av legitimitetsteorin utifrån det Dowling & Pfeffer (1975, s. 122) 

säger om att ett företag med legitimitetsproblem riskerar att råka ut för flera negativa 

konsekvenser. Framkommer det att hållbarhetsredovisningarna inte är sanningsenliga, 

vilket det troligtvis kommer att göra om transparensen är hög, kommer det med största 

sannolikhet innebära konsekvenser för legitimiteten. Det kan vara en förklaring till att de 

risker som legitimitetsteorin beskriver kring att hållbarhetsredovisningarna enbart används 

som ett legitimitetsskapande verktyg (Deegan, 2002, s. 295), och därmed vinklas kraftigt, 

inte verkar ha uppfattats av respondenterna i denna studie. Det förklarar nämligen att det 

inte finns någon anledning för företagen att försöka dölja något i och med att banken har en 

så nära relation till sina kunder att de vet hur verksamheten ser ut. Huruvida 

redovisningarna verkligen ger en rättvis bild av verksamheten eller om det är 

respondenterna som inte har upptäckt att de är vinklade kan vi däremot inte uttala oss om 

utifrån empirin. 
  
Likt det Deegan (2002, s. 295) skrev, lyfter R2, R3, R4, R6+R7 och R8 fram att de 

upplever att företag ofta använder sig av hållbarhetsredovisningar i strategiska syften även 

om de dessutom kan göra det på grund av att de känner ett ansvar gentemot sina 

intressenter. R1 och R6+R7 beskrev att redovisningarna är skrivna ”med guldkant” men R1 

förklarar att de flesta ändå tar med risker och förbättringspunkter i redovisningen. Clarkson 

et al. (2011) visar att signaleringsteorin stödjer att företagen väljer att redovisa vid positiva 

resultat vilket kan leda till att hållbarhetsredovisningarna vinklas. Vår analys är att det finns 

underliggande strategiska syften som gör att det finns en risk för att 

hållbarhetsredovisningarna vinklas något, men att de ändå måste hålla sig inom en ram som 

anses som acceptabel på grund av att företagen granskas hårt. Det behöver därför inte vara 

ett problem för kreditgivarna eftersom “felen” troligtvis kommer vara av immateriell 

betydelse. 
  
Angående extern granskning av hållbarhetsredovisningar uppgav de flesta att det skulle öka 

tillförlitligheten av informationen, vilket även stöds av Hodge et al. (2009, s. 190). I 

motsats till det Hasan et al. (2003, s. 179) fann för aktieägare var det däremot ingen av 

respondenterna som ansåg att de behövde en extern granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Som vi nämnde tidigare (i kapitel 6.2 Användning av 

hållbarhetsredovisning) framkom det att kreditgivare anser sig ha en bra insyn i företagens 

verksamhet vilket då minskar behovet av en extern granskning. Det talar även emot Font et 

al. (2012, s.1552), som menade att företagen obehindrat kan använda sig av greenhushing 

och greenwashing vid avsaknaden av en extern granskning. 
  
R6+R7 gör ingen skillnad mellan om det är en specialist eller en revisor som har granskat 

rapporten. Istället för att fokusera på de skillnader som Hodge et al. (2009, s. 182) och 

Nugent (1999, s. 3) lyfter fram med olika typer av granskare är det viktigaste för dem 

huruvida de känner till dem som utför granskningen. Detta tyder på att det finns en 

informationsasymmetri mellan kreditgivaren och den externa granskaren där R6+R7 i det 

här fallet inte kan avgöra hur säker granskningen är om den görs av någon som för dem är 

okänd. R5 uttalade att han inte riktigt visste att revisorer kan granska 
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hållbarhetsredovisningarna separat utan att han hade uppfattat det som att den externa 

granskningen endast kommer från revisorn som granskar företagets årsredovisning, och vi 

uppfattade det även som att fler respondenter var ovana vid detta. Vi ser det därför som 

troligt att det kan bero på att kreditgivarna ännu inte helt hunnit bli insatta på området. R5 

lyfte fram att han tror att det är svårt att kunna granska hållbarhetsredovisningarna då de 

inte är tillräckligt standardiserade. Det tolkar vi som att han syftar till samma dilemma som 

Hodge et al. (2009, s. 180) och Junior et al. (2013, s. 9) tar upp när de menar att granskning 

av hållbarhetsredovisningar är svårt då det inte finns någon tydlig standardisering för hur 

granskningarna ska gå till.   

 

  

6.3.2 Relevans 
  

R1, R3 och R4 uppgav att hållbarhetsredovisningarna oftast innehåller den 

hållbarhetsinformation som de behöver. R5 menade däremot att de ofta måste göra 

fördjupningar inom kundens miljöarbete och ibland även för det sociala arbetet. Det bör 

dock tilläggas att R5 uppgav att hållbarhetsredovisningarna användes för att skapa frågor 

att besvaras, vilket de gör genom diskussioner med företaget. R6+R7 förklarar att det kan 

variera väldigt mycket hur detaljerad informationen är men att de oftast är ganska generella 

i sin utformning. Vi uppfattar det som att relevansen hos informationen i 

hållbarhetsredovisningarna varierar en del och att information ibland skulle behöva vara 

mer detaljerad. Dock var det ingen som uttryckte att relevansen skulle vara direkt 

undermålig. 
  
En förklaring till att hållbarhetsredovisningarna upplevs som väldigt generella och därmed 

också stundvis upplevs ha låg relevans är att intressenternas intressen vad gäller 

hållbarhetsredovisningar inte alltid sammanfaller. Som Donaldson & Preston (1995, s.74) 

tydliggör utgår intressentteorins kärna ifrån intressenterna varför deras värderingar och 

intressen ska ses som intrinsikala värden för företaget. Det är därför troligt att 

hållbarhetsredovisningarna är utformade enligt en kompromiss av fleras intressen där inte 

alltid kreditgivarnas varit i fokus. 
  
R1 beskrev även att han inte tror att hållbarhetsredovisningarna är gjorda med kreditgivare 

speciellt i åtanke utan att det mer är en bonus ifall kreditgivare kan använda sig av den 

informationen. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför relevansen varierar mycket. 

Antingen är det så att vissa företag inte fokuserar på kreditgivare när redovisningarna 

skapas eller så försöker de vända sig till dem men lyckas inte alltid. 
  
Det finns även en annan förklaring till att relevansen stundvis är låg. Som vi konstaterade 

tidigare verkar respondenterna till en viss grad utifrån Carrols pyramid (1991) beakta 

hållbarhetsaspekter på en etisk nivå och ibland även på en filantropisk nivå. Det gäller till 

exempel R5 och R6+R7 som uppfattar att redovisningarna ofta är generella och att 

fördjupningar måste göras. I och med att de tar ett större socialt ansvar motiverar det att de 

kan efterfråga hållbarhetsredovisningar som befinner sig bland de mer utförliga (TBL och 

verklig hållbarhetsredovisning) av de tre olika typerna av redovisningar som Gray (2006, s. 

803) lyfter fram. Flera av respondenterna svarar däremot att de tror att företagens vilja att 
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hållbarhetsredovisa drivs av ett ekonomiskt syfte vilket istället har potential att leda till 

hållbarhetsredovisningar som tillhör den första, enklare typen av hållbarhetsredovisning. Vi 

tolkar det därför som att skillnaden mellan den information som redovisas och den som 

efterfrågas kan komma från diskrepansen mellan kreditgivarnas och företagens syn på 

hållbarhet och därmed deras olika intressen.  

  

 

6.3.3 Begriplighet 
  

I stort sett alla respondenter sa sig uppleva att hållbarhetsredovisningarna är lätta att förstå 

och tolka även om R6+R7 beskrev att informationen ibland kan upplevas som diffus. Enligt 

Hahn & Lülfs (2013, s. 21) är det vanligt förekommande att företag använder sig av en 

redovisningsstrategi han kallar för indikerande fakta, vilket innebär att negativa aspekter 

redovisas av företaget utan att de närmare förklarar eller relaterar till relevanta riktmärken. 

Anledningen till detta är att de vill att det ska vara svårare att uppfatta den negativa 

innebörden i aspekten och därmed undvika legitimitetsproblem. Informationen blir därmed 

svår att förstå vilket vi anser kan förklara varför det förekommer att 

hållbarhetsredovisningarna upplevs som diffusa. 
  
I de fall respondenterna uppgav att hållbarhetsredovisningarna har behövts kompletterats 

med andra informationskällor var det emellertid främst avsaknaden av information som 

framkom som orsak. Även om de övriga har uppfattat hållbarhetsredovisningarna som 

begripliga kan dock deras kunder fortfarande använda sig av samma strategier men att 

respondenterna helt enkelt inte har noterat det. Utifrån detta är det svårt för oss att med 

säkerhet kunna bedöma hur stor inverkan legitimitetsskapande strategier verkligen har på 

redovisningarnas begriplighet.  

 

 

6.3.4 Jämförbarhet 
  

Det var egentligen bara R1 och R5 som kunde uttala sig om hållbarhetsredovisningarna 

jämförbarhet. Båda två upplever att det är svårt att jämföra olika hållbarhetsredovisningar 

med varandra över tid vilket även uppmärksammas av Lozano (2006, s. 970). Han menar 

att det är svårt göra att sådana longitudinella jämförelser då till och med relativt 

standardiserade rapporter gjorda enligt GRI:s ramverk innehåller många olika indikatorer 

som kan väljas eller väljas bort från år till år. R5 menar också att problemet med att det 

saknas standardisering gör det speciellt svårt att jämföra mellan olika företag då kan se ut 

på väldigt olika sätt.  R1 tillade däremot att de inte gör någon branschjämförelse eller 

liknande för hållbarhetsaspekterna och att jämförbarheten därför inte är speciellt viktig. Att 

de andra respondenterna inte hade någon uppfattning kring hållbarhetsredovisningarnas 

jämförbarhet tolkar vi som att jämförbarheten inte är en speciellt viktig del för dem heller. 

Vad gäller kreditgivare är vår analys därför att jämförbarhet inte är en betydande kvalitativ 

egenskap. 
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Eftersom Clarkson et al. (2011) visar att signaleringsteorin motiverar företag att redovisar 

vid positiva resultat skulle det kunna vara svårt för kreditgivarna att upptäcka lägen där 

företag konsekvent redovisar positiva resultat från år till år, speciellt då de inte 

kontinuerligt jämför hållbarhetsredovisningarna mellan år. Som nämnt tidigare uppfattar vi 

det däremot som att kreditgivare har en god insyn hos sina kunder genom sin relation och 

därför kan risker och negativa aspekter framkomma ändå. Om kreditgivare dessutom 

värderar en hållbar utveckling högt kan det även argumenteras för att jämförelse mellan 

företag och förändring i tid vad gäller hållbarhetsaspekter inte är relevant. Gray (2006, s. 

809) förklarar nämligen att en hållbar utveckling bygger på att fokus måste ligga på 

företagets totala hållbarhetspåverkan snarare än på relativa mått som mäter effektiviteten.    
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7 Slutsats 
 

 

I följande kapitel svarar vi på de forskningsfrågor som ställdes i början av uppsatsen samt 

diskuterar hur studiens huvudsyfte och delsyften är uppfyllda. Därefter presenteras 

studiens bidrag genom att rekommendationer ges till företag, kreditgivare och 

standardsättare, vi visar även här på de teoretiska bidrag som studien medför. Vi lyfter 

sedan en diskussion kring de samhälleliga och etiska implikationer som resultatet ger för 

att avslutningsvis ge förslag på fortsatt forskning som vi anser kan komplettera studien. 

 

 

 

7.1 Slutsatser från analysen 
  

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur användbara hållbarhetsredovisningarna är 

för svenska kreditgivare utifrån två forskningsfrågor: 

  

 Hur ser kreditgivarnas behov av hållbarhetsinformation ut vid en kreditgivning? 

 

 I vilken utsträckning tillgodoses kreditgivarnas behov av hållbarhetsinformation av 

företagens hållbarhetsredovisning? 

  

Analysen av intervjuerna visade att hållbarhetsinformation är något som svenska 

kreditgivare bryr sig om, men det varierar mycket hur stora behov de har. Vissa har det väl 

integrerat i kreditgivningsprocessen och har ett stort behov av information, medan det 

endast fyller en mindre funktion för andra. Informationsbehovet visade sig vara större vid 

kreditgivning när kunden är verksam inom hållbarhetsmässigt riskfyllda branscher. Även 

kundens storlek och lånets karaktär visade sig kunna påverka. Detta leder till att det finns 

kreditgivare som har ett större behov av hållbarhetsinformation än andra och som då även 

har en potentiellt större nytta av hållbarhetsredovisningar. Vidare visade analysen att 

informationsbehovet nästan var helt begränsat till ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Sociala aspekter uppmärksammas mest i extremare fall, som när det föreligger en risk för 

barnarbete och vapenhandel. Det betyder att en TBL-redovisning där varje del (miljö, social 

och finansiell) får lika stor vikt kanske inte är lika användbar för alla kreditgivare. Vi anser 

därför att den hållbarhetsredovisning som drivs idag, där företagen har möjlighet att vara 

selektiv med vad som redovisas, ändå har potential att tillfredsställa kreditgivarnas behov 

av hållbarhetsinformation. Det behöver alltså inte vara negativt för användbarheten även 

om hållbarhetsredovisningarna inte uppfyller de krav Gray (2006, s. 803) ställer för TBL- 

redovisning eller verklig hållbarhetsredovisning. 
  
Tidigare studier gjorda av Clarkson et al. (2011) och Dingwert & Eichinger (2010) har 

riktat kritik mot hållbarhetsredovisningarnas kvalitet. Detta visade sig kunna stödjas även 

utifrån denna studie. Intervjuerna visade att kreditgivarna var nöjda med 

hållbarhetsredovisningarna som informationskälla trots att det framkom en del kritik mot 

kvaliteten. Kritik som framkom handlade om, att de stundvis upplevdes som odetaljerade 
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och diffusa (begriplighet), att informationen ibland är väldigt generell (relevans) och att de 

kan uppfattas som något vinklade (tillförlitlighet). Det framkom även en viss kritik mot 

jämförbarheten, men jämförbarheten visade sig emellertid inte vara en betydande aspekt för 

kvaliteten vid kreditgivningar. 
  
Trots kritiken visade det sig emellertid att hållbarhetsredovisningarna ändå uppfattades vara 

av tillräckligt bra kvalitet för att kunna täcka kreditgivarnas behov av 

hållbarhetsinformation. Däremot uttryckte ingen av respondenterna att 

hållbarhetsredovisningar är en nödvändighet vid kreditgivningar eftersom den främsta 

källan till informationen visade sig vara genom direkt kontakt med företaget och inte 

genom bokslutsfaktorer som hållbarhetsredovisningar. Harte et al., (1991, s. 237) noterade 

ett liknande fenomen där flera kreditgivare tenderar att titta på information som finns 

redovisad men att den typen av information ändå inte är den viktigaste. 
  
För att besvara syftet visade det sig att det finns individuella skillnader kreditgivarna 

emellan om vilket behov av hållbarhetsrelaterad information de har. Det varierar därför hur 

användbara hållbarhetsredovisningarna är från kreditgivare till kreditgivare och det är svårt 

att dra några generella slutsatser. Vi kom dock fram till att hållbarhetsredovisningarna 

håller en tillräckligt god kvalitet för att kreditgivarna ska ha användning av dem, även om 

det visade sig finnas utrymme för förbättring vad gäller begriplighet, relevans och 

tillförlitlighet som skulle kunna öka användbarheten. Det är dock oklart hur mycket mer de 

skulle välja att använda sig av hållbarhetsredovisningarna framför direkt information från 

företaget även om kvaliteten var ännu bättre. Till skillnad från det Hasan et al. (2003) fann 

med aktieägare såg vi till exempel ingen efterfrågan på extern granskning av 

hållbarhetsredovisningarna för att öka tillförlitligheten. 

 

Som delsyfte ville vi även skapa en fördjupad förståelse till varför det ser ut som det gör. 

För detta ställde vi följande forskningsfråga: 

  

 Vad beror hållbarhetsredovisningarnas användbarhet på ur kreditgivarnas 

perspektiv? 

  

Utifrån analysen visades informationsbehovet i sin tur kunna bero på vilken nivå av 

ansvarstagande kreditgivarna befinner sig på, där ett större ansvar innebär ett större 

informationsbehov och därmed också ett större behov av hållbarhetsredovisningar. Vid 

insamlandet av informationen svarade alla som kommer i kontakt med 

hållbarhetsredovisning att det är en informationskälla som beaktas, dock föredrog de att ta 

informationen via sin relation till kunden. Detta stöds bland annat av Stein (2002, s. 1892) 

som menar att kreditgivarens interna struktur gör att relationsfaktorer tar en större plats i 

och med att det är en och samma kundansvarig som har kontakt med kunden. Det stöds 

även av Jiangli et al. (2008) då hållbarhetsredovisning inte är lagstadgat och 

redovisningsmiljön därför kan leda till en fokusering på relationsfaktorer i kreditgivningen.  
  
Vad gäller kvaliteten nämnde vi att det riktades kritik mot relevansen, begripligheten och 

tillförlitligheten. Utifrån analysen och teorierna fann vi att en trolig förklaring till att 

relevansen stundvis är låg är att hållbarhetsredovisningarna riktar sig till flera intressenter 

och inte bara kreditgivare. Därför blir det svårt att upprätta en redovisning där all 
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information uppfattas som relevant för en kreditgivare. I analysen kom vi även fram till att 

en trolig förklaring till att den kritik som riktades mot begripligheten härstammar från 

företagens incitament till att vilja upprätthålla sin legitimitet, vilket kan orsaka att de 

använder sig av redovisningsstrategier som gör informationen svårare att förstå. Utifrån 

kritiken på tillförlitligheten visade analysen att den härstammar från misstanken om att 

företag använder hållbarhetsredovisningarna av strategiska orsaker för att framstå som så 

bra som möjligt. Resultaten stöds även från tidigare forskning som också riktat kritik mot 

kvaliteten (exempelvis Archel et al., 2009, s. 1300; Clarksson et al., 2011, s. 54; Hahn & 

Lülfs, 2013, s. 402). Det var dock inget som framstod som ett större problem för 

kreditgivarna då de ansåg sig ha en bra insyn i företagen och att företag idag är under så 

hård uppsikt att det är svårt att komma undan med att manipulera sina redovisningar. Att 

kreditgivarna inte anser att de behöver en extern granskning kan bero på att de redan har en 

så god insyn i företaget men vi uppfattade också att kunskaperna kring den externa 

granskningen av hållbarhetsredovisningar är begränsad vilket också kan vara en förklaring. 

Att kreditgivarna inte har så bra kunskaper om externa granskningar är också något som 

stöds av Hasan et al. (2003, s. 172) och Pany & Smiths (1982, s. 479) studier. 

  

 

7.2 Bidrag och rekommendationer 
 

Studien har visat att hållbarhetsfaktorer främst är viktigt vid kreditgivning åt stora företag i 

branscher som förknippas med höga hållbarhetsrisker såsom gruvindustri och liknande. 

Därför ser vi det som extra viktigt för sådana företag att integrera ett starkt 

hållbarhetsarbete och en detaljerad hållbarhetsredovisning som förmedlar detta för att ses 

som legitima av kreditgivarna.  Då kreditgivarna tycks lägga störst vikt vid miljöaspekter 

och ekonomiska faktorer kan dessa även prioriteras vid skapandet av 

hållbarhetsredovisningarna men sociala aspekter beaktas också varför de inte kan 

utelämnas. Det är alltså inte säkert att de behöver byggas upp utifrån en TBL-redovisning 

med lika vikt åt varje del. Eftersom kreditgivarens användning av hållbarhetsaspekter också 

beror på dess syn på hållbarhet menar vi att företag borde studera vilka policys och 

grundtankar kreditgivare har vid upprättandet av sin hållbarhetsredovisning för att på så sätt 

kunna rikta den mot målgruppen. Intervjuerna visade däremot att kreditgivarna upplever att 

de får en god insyn i företagens hållbarhetsarbete även utan hållbarhetsredovisningarna och 

vi menar att detta får vissa implikationer för hur företagen ska förhålla sig till att olika 

intressenters intressen kan kollidera. Till exempel bör företagen prioritera de intressenter 

som har sämre insyn i företaget då de upprättar sina hållbarhetsredovisningar. Neu et al. 

(1998, s. 278) visade att kreditgivare har en påverkan över vad som redovisas men de såg 

även att aktieägarna prioriterades högre, något som låter rimligt om företagen bedömer att 

aktieägarna har svårare än kreditgivare att få inblick i företagets hållbarhetsarbete. 
  
För företag i mindre riskfyllda branscher bedömer vi att hållbarhetsredovisningar 

innehållande mindre detaljerade upplysningar är tillräckligt. Jämför med benämningarna 

”core” respektive ”comprehensive” i GRI:s ramverk. För mindre företag kunde vi utifrån 

den här studien emellertid inte se några tydliga fördelar med att uppföra 

hållbarhetsredovisningar då de legitimitetsskapande effekterna är väldigt låga och 

hållbarhetsaspekter beaktas till en mindre grad vid kreditgivning till dessa företag. 
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Bokslutsfaktorn spelar även en väldigt liten roll för kreditgivning till små företag jämfört 

med kreditgivning åt stora företag, men eftersom sådana är sällsynta för de mindre 

företagen är det svårt att säga om någon större vikt skulle läggas vid bokslutsfaktorer även 

om de fanns tillgängliga. 
  
Vidare kan vi utifrån den här studien inte rekommendera att företag låter externt granska 

sina hållbarhetsredovisningar. Kunskapen kring granskning av hållbarhetsredovisning var 

låg och då de inte ansågs vara nödvändiga utav kreditgivarna är frågan om de istället 

medför onödiga kostnader. Allt eftersom hållbarhet och hållbarhetsredovisning ökar i 

popularitet tror vi dock att detta i framtiden kan komma att bli vanligare och efterfrågas 

mer av de flesta intressenter, externa granskningar kan därmed utvecklas till att få en ökad 

funktion. 
  
Vi har kunnat dra slutsatsen att hållbarhetsredovisningarna inte används som primär 

informationskälla av kreditgivare där en förklaring är att det inte råder en tillräckligt stark 

redovisningsmiljö. Vi ser här att myndigheter och standardsättare kan påverka genom att 

försöka höja kunskapsnivån om hållbarhet och hållbarhetsredovisning och kanske även 

göra hållbarhetsredovisning obligatoriska för vissa företag, exempelvis för företag som 

uppnått en viss storlek eller för företag inom riskfyllda branscher. Det finns även utrymme 

för standardsättare likt GRI att förbättra möjligheterna för extern granskning där ett 

exempel kan vara att göra ett tillägg som riktar sig till revisorer och granskare med 

riktlinjer för hur rapporterna ska granskas. Utifrån att kreditgivarna hade väldigt lite 

kunskap kring vad granskning av hållbarhetsredovisning innebär skulle det även behöva 

vara tydligare när en rapport är/inte är externt granskad och vad det betyder. 
  
Utifrån studien har vi kunnat se variationer mellan olika kontor inom samma kreditgivare i 

hur väl de integrerar hållbarhetsaspekter i kreditgivningsprocessen. Detta kan bero på att 

vissa kontor kommer i kontakt med mindre kunder som därför anses ha en mindre 

hållbarhetspåverkan, men det kan också bero på att den interna kommunikationen hos 

kreditgivarna inte når ut till alla kontor. Kreditgivare som är väldigt måna om att bidra till 

en hållbar utveckling bör därför se till att alla delar av verksamheten har samma syn på 

hållbarhet för att kunna signalera åt nuvarande och framtida kunder vilken syn de faktiskt 

har på hållbarhet. 
  
Enligt studien av Neu et al. (1998) har kreditgivare också en viss påverkan på vad företagen 

hållbarhetsredovisar varför de genom användandet av dem i sin kreditgivning också kan 

styra vilken information som presenteras för att ytterligare underlätta vid bedömningen av 

hållbarhetsfaktorer. Eftersom upprättandet av hållbarhetsredovisningar dessutom har visats 

öka markant under de senaste åren och det inte finns några tecken på att trenden ska brytas 

menar vi även att kreditgivare kan ha ett värde av att använda sig av 

hållbarhetsredovisningar i kreditgivningsprocessen. Om inte för att göra sina 

riskbedömningar utifrån dem så för att kunna se vilken bild andra intressenter med sämre 

insyn i företagen får av deras hållbarhetsarbete. 
  
Vi kan med den här studien även uppvisa flera teoretiska bidrag. Vi har visat hur de 

samhällsekonomiska teorierna; intressentteorin, legitimitetsteorin och Carrolls pyramid kan 

användas till att förklara effekter på hur användbara hållbarhetsredovisningarna är för 
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kreditgivare. Genom intressentteorin har vi kunnat visa argument för att 

hållbarhetsredovisningarnas generella natur uppkommit på grund av att de måste anpassas 

efter flera av företagets intressenter. Legitimitetsteorin förklarar orsaken till varför 

hållbarhetsredovisningarna framstår som positivt vinklade, eller varför det finns misstankar 

om det, men den förklarar också varför kreditgivarna anser att risken är väldigt liten för 

större materiella felaktigheter i dem genom att det är svårt för ett stort företag att dölja 

något. Utifrån Carrolls CSR pyramid har vi visat att kreditgivarna kan ha olika nivåer av 

ansvarstagande (ekonomiska, legala, etiska samt filantropiska) som utgångspunkt till deras 

motiv till användning av hållbarhetsinformation i kreditgivningsprocessen. En högre nivå 

av socialt ansvarstagande medför även ett större behov av hållbarhetsinformation. Vi 

analyserade också kreditgivarnas uppfattning om hållbarhetsredovisningarnas användbarhet 

utifrån signaleringsteorin, men på grund av att de uppfattade informationsasymmetrin som 

låg, ansåg vi att teorin saknade förklaringsstyrka. 
  
Vi har också bidragit med att fylla det forskningsgap vi nämnde i problembakgrunden 

genom att anta ett annat intressentperspektiv än aktieägarnas. Där utvecklar vi till exempel 

de studier som Guidry & Patten (2010) och Deegan & Rankin (1997) gjort då vi har visat 

att även kreditgivare kan dra nytta av hållbarhetsredovisningarna. Vi har dessutom bidragit 

till diskussionen om hållbarhetsredovisningarnas användbarhet där vi bland annat i likhet 

med Harte et al. (1991, s. 237) kom fram till att de intervjuade använder sig av 

hållbarhetsredovisningar men att det inte är den viktigaste informationskällan. Vi har 

dessutom funnit att hållbarhetsredovisningarnas jämförbarhet inte är en speciellt viktig 

aspekt för kreditgivare till skillnad från de övriga kvalitativa egenskaperna. Liksom Weber 

(2012) har vi också kunnat visa att hållbarhetsfaktorer beaktas utav banker. Hans studie 

baserades emellertid på kanadensiska banker medan vår studie gjorts för svenska banker 

vilket tyder på att mer generella slutsatser kan dras. 

 

 

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
 

För drygt 10 år sedan skrev Gray & Milne (2002, s. 3) att GRI:s ramverk som bäst kunde 

uppnå TBL-redovisning men att det inte hade potential att representera verklig 

hållbarhetsredovisning. Sedan dess har ramverket utvecklats avsevärt men om detta har 

ändrats är svårt att säga någonting om. Vi tror dock att GRI som organisation kommer att 

kunna ha en betydande roll i arbetet mot att nå verklig hållbarhetsredovisning, dels 

eftersom ramverket är det mest använda men även genom sina höga målsättningar. Vi 

uppfattar det däremot som att GRI:s förmåga att uppnå sitt mål med att skapa “en 

[hållbarhetsredovisning] som bidrar till att främja och hantera förändring mot en hållbar 

global ekonomi” (egen översättning) (GRI, 2014c) till stor del påverkas av vilken 

information företagens intressenter efterfrågar. Så länge efterfrågan på information är ytlig 

och i syfte att kunna maximera vinst kommer detta nämligen även att styra vilken 

information som redovisas vilket i sin tur skapar svårigheter för GRI att uppnå sitt mål. 

Genom studien har vi kunnat se att vissa kreditgivare känner både ett etiskt och ett 

filantropiskt ansvar vid kreditgivningen vilket talar för en förändring i efterfrågan på 

hållbarhetsinformation generellt och även hållbarhetsredovisning. Det finns dock 

fortfarande kreditgivare som inte riktigt tycks ta samma samhälleliga ansvar och vi tror att 
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det kan vara en av många nycklar för att kunna komma närmare hållbarhet. Speciellt viktigt 

är det då kreditgivare är en av intressentgrupperna som har en stor inverkan på vad 

företagen redovisar, vilket Neu et al. (1998) visade i sin studie. 
  
Vi kan i bidraget inte rekommendera mindre företag att använda sig av 

hållbarhetsredovisning när det handlar om att påverka relationen mellan företag och 

kreditgivare. I och med att en ökad användning av hållbarhetsredovisningar gynnar GRI:s 

mål och arbetet mot en hållbar utveckling skapar studiens resultat därför ett dilemma ur ett 

samhälleligt perspektiv. Med detta menar vi däremot inte att hållbarhetsredovisningar är 

något som ska uteslutas för små företag då det finns andra nyttor med 

hållbarhetsredovisning som går utanför den här studien. Problemet med kostnaderna som 

tillkommer med att ta fram all den information som krävs i en hållbarhetsredovisning 

kvarstår dock fortfarande, speciellt för mindre företag vars budget är mindre. Studier som 

visar på att hållbarhetsredovisningar även kan medföra ekonomiska fördelar är bra för att 

ge incitament till företagen, men som Gray (2006, s. 809) säger anser vi att det kan komma 

att krävas ett helt annat tankesätt för att nå hållbarhet. Viktiga intressenter måste vara 

beredda på att hållbarhetsarbete kan komma att ske på bekostnad av den ekonomiska 

tillväxten och där finns det fortfarande mer att jobba på när det gäller kreditgivare som 

intressentgrupp även om det i dagsläget ser ut som att det går åt rätt håll. 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 
  

Den här uppsatsen har förhoppningsvis bidragit med en bra bild av kreditgivarnas 

uppfattning om hållbarhetsredovisningar i kreditgivningsprocessen. Vi inser dock att den, 

liksom de flesta studier, har sina begränsningar och svagheter. I det här kapitlet kommer vi 

därför att presentera förslag på fortsatt forskning som vi tror skulle kunna lyfta 

forskningsområdet ytterligare. 
  
Den här studien har fokuserat på kreditgivare till företag vilket är en specifik 

intressentgrupp. Även om det går att argumentera för att den hör till bland de viktigaste har 

företaget flera andra viktiga intressenter som också kan tänkas ha användning av 

hållbarhetsredovisningar, exempelvis leverantörer, kunder och medarbetare. Vi föreslår 

därför att andra grupper inkluderas i fortsatta studier eller att en 

sammanfattande/jämförande studie görs med flera grupper. Vidare har endast svenska 

kreditgivare intervjuats i studien varför vi även här ser en breddningspotential genom att 

jämföra hur det ser ut i andra länder med andra redovisningsmiljöer för 

hållbarhetsredovisningar. 
  
Fenomenet med hållbarhetsredovisningar är relativt nytt och vi har utifrån studien dragit 

slutsatsen att de ännu inte helt slagit igenom bland kreditgivarna, men att kunskapen och 

erfarenheten utav dem kommer att öka med tiden. Vi ser det därför inte som omöjligt att 

kreditgivarnas uppfattningar då också kommer att ändras. Det finns därför ett värde i att en 

liknande studie utförs i framtiden om en sådan utveckling sker. Idag är det också endast 

stora företag som hållbarhetsredovisar varför det endast är de stora kreditgivarna som har 

tillräckliga resurser att hantera sådana företag. Därför kom vårt urval endast att bestå av 
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affärsbanker. Om utvecklingen går mot att även små och medelstora företag börjar 

hållbarhetsredovisa anser vi att en jämförelse mellan olika typer av kreditgivares syn på 

hållbarhetsredovisning vore intressant. 
  
En generell svaghet vi ser med kvalitativa intervjuer i en här typen av studier som har ett 

starkt fäste i etiska och normativa frågor är att respondenterna svar kan styras efter vad som 

kan uppfattas som socialt önskvärt. Bryman (2011, s. 224) kallar effekten just för social 

önskvärdhet som grundar sig i viljan att ge en positiv bild av sig själv. Genom att hållbarhet 

är ett sådant område där det finns vissa sociala förväntningar så finns det också en risk för 

att svaren blivit vinklade mot att hållbarhet har en större betydelse vid kreditgivning än vad 

som verkligen är fallet. Genom att använda sig av en kvantitativ metod där effekten av 

kreditgivarnas egentliga handlingar observeras skulle detta kunna undvikas. Andra studier 

har exempelvis använt sig av kvantitativa metoder genom att studera företags lånekostnader 

för att komma åt effekten av kreditgivarnas reaktioner (se Blackwell et al., 1998). 
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Appendix: Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation: Vi tänkte börja med att ställa några frågor om dig och din bakgrund för 

att ge en bild av de personer vi intervjuar. 

  

A1. Vill du att vi inte redovisar ditt namn i arbetet? 

A2. Kan vi publicera företagets namn? 

A3. Namn? 

A4. Ålder? 

A5. Befattning? 

A6. Tid i tjänst? 

A7. Tidigare erfarenheter? 

  

Kreditgivningsprocessen: Vi kommer nu ställa några frågor om kreditgivningsprocessen för att få 

en bild av vilka rutiner ni har och vilken roll hållbarhetsinformation har. 

  

A8. Hur arbetar ni själva med hållbarhet? Hur tänker du kring hållbarhet? 

A9. Kan du kortfattat beskriva hur det går till vid en kreditgivning? 

A10. Vilken storlek på företag kommer du i kontakt med i samband med kreditgivning? 

A11. Använder ni er av information om hållbarhetsaspekter vid kreditgivning? Vilken roll spelar 

informationen vid kreditgivning? Finns det någon sådan typ av information som ni efterfrågar och 

som är svår att få tag på? 

A12. Finns det några hållbarhetsaspekter som är speciellt betydelsefulla för er? 

A13. Används hållbarhetsinformationen på olika sätt beroende på företagets typ? 

A14. Används hållbarhetsinformationen på olika sätt beroende på lånets karaktär? 

A15. Var hämtar ni den typen av information ifrån? 

  

Hållbarhetsredovisning: Nu kommer vi att ställa några frågor om vad du har för uppfattning om 

hållbarhetsredovisningarnas användbarhet för att kunna bedöma hur väl lämpade företagens 

hållbarhetsredovisningar är för kreditgivare idag. 

  

A16. Varför tror du att företag använder sig av hållbarhetsredovisning? 
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A17. Har du kommit i kontakt med hållbarhetsredovisningar vid kreditgivningar? 

A18. Beaktar ni hållbarhetsredovisningar vid kreditgivning? 

A19. I vilken utsträckning upplever du att hållbarhetsredovisningar innehåller den information 

som efterfrågas om hållbarhet? 

A20. Upplever du att existensen av en hållbarhetsredovisning säger något om ett företag? 

A21. Tycker du att redovisningarna ger en rättvis bild av företagens hållbarhetsarbete? 

A22. Tycker du att hållbarhetsredovisningarna är skrivna på ett sätt som gör dem begripliga? 

A23. Är balansen mellan bra och dålig information i hållbarhetsredovisningen någonting ni tänker 

på? Hur upplever du att balansen generellt ser ut? Hur tolkar du det? 

A24. Upplever du att hållbarhetsredovisningarna är trovärdiga? 

A25. Upplever du att trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen ökar om den är externt 

granskad? Är det någon skillnad beroende på vem som har granskat redovisningen?   

A26. Hur upplever du att jämförbarheten är mellan hållbarhetsredovisningarna? 

  

Avslutande frågor 

  

A27. Upplever du att vi har missat att fråga om något? 

A28. Är det något du vill tillägga? 

A29. Kan vi återkomma med frågor om något är oklart? 

 

 


