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Sammanfattning 
Vår omvärld förändras i snabb takt och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i en värld där 
klimatförändringar och sociala problem får allt större fokus i samhället. Bankbranschen är 
en stor del av samhället med bland annat en utlåning som motsvarar nästan hela Sveriges 
BNP vilket gör att bankerna har en stor indirekt påverkan. Branschen har på senare år fått 
ett bredare hållbarhetsperspektiv gällande fondsidan samt vid kreditgivning. Tidigare 
forskning finns på ett djupare plan för just fondsidan men kreditsidan däremot tycks vara 
eftersatt där forskning inte alls existerar i samma utsträckning. FI genomförde år 2015 en 
studie i ämnet där de i slutsatsen efterfrågade en större transparens från bankerna kring 
hållbarheten vid kreditgivning. Med utgångspunkt i denna undersökning införde Svenska 
Bankföreningen riktlinjer kring detta och hur bankerna skulle arbeta för att skapa större 
transparens kring området. Dessa två studier och riktlinjer har sedermera använts som 
inspiration för att forma vår studie.  
	
Vår studie undersöker hur bankerna arbetar med hållbarhet i kreditgivningsprocessen samt 
huruvida detta skiljer sig bankerna emellan. Syftet med studien är att undersöka hur 
bankerna definierar hållbarhet och hur det integreras i deras kreditanalys. Vidare undersöker 
vi vilka risker som är förknippat med hållbarhet och hur detta påverkar bankens risktagande 
samt hur de har möjlighet att ha en indirekt påverkan på samhället. Med hjälp av fyra 
stycken semi-strukturerade intervjuer med respondenter som arbetar i roller som 
kreditanalytiker eller liknande har vi sedermera besvarat syftet med studien. I studien har vi 
använt oss av tre huvudsakliga teorier som bas, samt tre stycken mer specifika teorier för 
att fördjupa den teoretiska aspekten av studien ytterligare. De teorier som har valts är CAPM 
för att se relationen mellan risk och avkastning, Triple Bottom Line; för att undersöka 
huruvida det enbart är det ekonomiska resultatet som spelar roll för företagen samt Kuznets 
Curve för att undersöka relationen mellan miljöförstöring och ekonomisk tillväxt.  
	
Frågeställningen för studien lyder: Hur arbetar banker med att analysera 
hållbarhetsaspekter och risker kring dessa vid kreditgivning till stora företag? Samt i vilken 
utsträckning kan banker bidra till hållbar samhällsutveckling genom att ställa krav på 
kredittagarens hållbarhetsarbete? Vår studie visar hur bankerna har kommit olika långt i 
sitt arbete med detta, där vissa har hållbarhetsanalysen som en separat del och vissa har den 
integrerad i analysen. Gemensamt för samtliga banker är att de tar frågan på stort allvar och 
att de ser hållbarhet som en del av den totala riskanalysen. Resultatet visar även hur samtliga 
banker anser att de kan påverka och har en stor del i hur hållbarhetsfrågan kan drivas framåt 
i samhället. 	
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1. Inledning 
I inledningskapitlet kommer vi att diskutera studiens problembakgrund, problem-
formulering samt syfte med vår studie. Vi diskuterar i kapitlet hur tidigare forskning har 
sett ut samt varför vi anser att det valda ämnet är ett problem samt vår kontribution till 
det berörda ämnet. 	
 
1.1 Problembakgrund 
Under det senaste seklet har befolkningsmängden i världen ökat och därmed även 
resursutnyttjandet. Detta i kombination med ökat ekonomiskt välstånd har fått allt större 
negativ inverkan på vår gemensamma miljö. Detta fenomen har identifierats som ett stort 
hot mot vår jord och vår framtid. Under 1980-talet bestämde sig Förenta Nationerna, FN, 
för att kartlägga problemet och enas om ett gemensamt arbetssätt för att bromsa denna 
destruktiva utveckling (NE, 2018). FN gav Världskommissionen för miljö och 
utveckling, med Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland i spetsen, i 
uppdrag att genomföra denna kartläggning. Resultatet presenterades 1987 i form av 
skriften Vår gemensamma framtid där det redogjordes för sambandet mellan miljömässig 
dekadens och ekonomisk utveckling samt presenterades förslag på långsiktiga globala 
strategier för att vända trenden och skapa gemensamma miljömål (NE, 2018). Genom 
Vår gemensamma framtid fick uttrycket hållbar utveckling sitt genomslag och definierar 
detta som “En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (IISD, 2018). Vidare kan detta 
kopplas ihop med den nationalekonomiska teorin Environmental Kuznets Curve, vilken 
visar hur sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljömässig dekadens inte 
behöver vara konstant utan illustreras som en inverterad U-kurva med tiden (Dasgupta et 
al., 2002). 	
	
WWF (2017) genomförde år 2016 en studie med syfte att undersöka hur planeten mår. I 
rapporten konstaterar tydligt att mänskligheten lever över sina resurser. Vid tillfället för 
rapporten skulle det krävas 60 procent mer resurser än vad jorden idag producerar för att 
matcha konsumtionen. Vidare visar rapporten hur det finns ett samband mellan att de 
länder som gör mest skada per invånare är välutvecklade länder såsom Sverige, USA och 
Australien, detta framförallt genom koldioxidutsläpp (WWF, 2017). Vi kan tydligt se att 
dessa “övertramp” har orsakat en sämre omvärld, utdöende djurarter samt ökning av 
kolhalten i atmosfären (WWF, 2017). 	
	
Fortsättningsvis ser vi förutom hur klimatet hotas i världen, kränkningar av mänskliga 
rättigheter, tveksamma arbetsvillkor samt utbredd korruption (Johansson, 2016). För att 
förbättra denna situation och för att skapa incitament till att fler aktörer agerar finns det 
nu ett ramverk med riktlinjer från EU som styr hur större företag ska rapportera kring 
hållbarhet. Enligt dessa riktlinjer måste alla företag som omfattas presentera en årlig 
hållbarhetsrapport där grundtanken är att presentera “konsekvenserna av verksamheten” 
ur ett hållbarhetsperspektiv (PWC, 2016). Svenska regeringen har beslutat om krav på att 
företag som uppfyller minst två av följande kriterier ska rapportera om sitt 
hållbarhetsarbete; fler än 250 anställda, omsättning över 350 miljoner kronor eller 
balansomslutning överstigande 175 miljoner kronor. Detta är mer än vad kravet från EU 
säger (Johansson, 2016). Vidare finns den internationella organisationen Global 
Reporting Initiative, GRI, som har varit en pionjär inom hållbarhetsredovisning sedan 
1997 och skapat ett globalt ramverk för hållbarhetsredovisning (GRI, 2018). 
Introducerandet av hållbarhetsredovisningar kan även ses som ett steg i linje med 
Elkingtons (1998) modell Triple Bottom Line, där ambitionen är att vi ska sluta fokusera 
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enbart på den vinst företagen gör på “sista raden”. Elkington (1998) anser att ett 
paradigmskifte krävs, där företagare även bör ha sociala och miljömässiga mål i 
beaktning vid ett bokslut, inte bara den eventuella vinsten företaget gör.  
	
Finansiella förmedlare, specifikt banker, innehar en viktig roll i samhället där de fungerar 
som en mellanhand i ekonomin genom att möjliggöra transfereringar. Bankerna har 
genom denna roll en nära kontakt med såväl företag som privatpersoner. Detta gör i sin 
tur att bankerna får en stor roll i CSR-arbetet, speciellt genom deras utlåning som sker i 
nära kontakt med kredittagaren. Corporate Social Responsibility (CSR) är företagets 
sociala ansvar mot samhället, det vill säga hur företagen står till svars för deras påverkan 
på samhället (Grafström et al., 2008, 15). CSR blir en viktig punkt för bankerna då 
företagen som de lånar ut pengar till i sin tur använder finansieringen för investeringar 
och konsumtion som kan påverka miljön (Scholtens, 2006). Bakgrunden till bankernas 
fokus på hållbarhet vid kreditgivning tar sin början i CERCLA (Comprehensive 
Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980) där företag nu fick 
ansvar för att återställa platsen till dess ursprung ifall de hade orsakat förorening av den. 
Detta innebar för bankerna att de blev direkt drabbade om de hade finansierat en 
förorenad mark (Weber, 2012).	
	
Hållbarhetsfrågan vid kreditgivning får ses som ytterligare ett moment för att minimera 
risken vid kredit, där CAPM är grunden till hur förhållandet mellan risk och förväntad 
avkastning mäts (Bodie, Kane & Marcus 2013, 194). I den teoretiska modellen räknas 
företagsspecifika risken samt kompensationen för den systematiska risken ut för att sedan 
kunna få fram den förväntade avkastningen för den aktuella tillgången.  
	
I den senaste rapporten för bank- och finansstatistik från Svenska Bankföreningen (2016) 
ser vi hur inlåningen för banker uppgår till nästan 4 000 miljarder kronor och utlåningen 
uppgår till drygt 4 100 miljarder kronor. Detta kan ställas i relation till Sveriges totala 
bruttonationalprodukt som enligt Statistiska Centralbyrån uppgick till ca 4 400 miljarder 
kronor under samma år (SCB, 2018). Bankernas totala utlåningsvolym motsvarade alltså 
nästan hela landets BNP. Denna statistik visar tydligt att ifall dessa belopp placeras eller 
lånas ut till icke-hållbara projekt kommer det att orsaka en märkbar påverkan på vår 
omvärld vilket i sin tur verkligen visar på hur stor del i samhället bankerna faktiskt har 
genom sin indirekta påverkan. FI (2015) har som utgångspunkt i sin rapport för hållbarhet 
i banksektorn ett utlåtande från Mark Carney, chef för Bank of England och ordförande i 
Financial Stability Board (FSB) som syftar på hur klimatförändringarna till och med kan 
vara ett hot för den finansiella stabiliteten och det långsiktiga välståndet i världen.	
 
1.2 Problemdiskussion 
Med Carneys påstående som utgångspunkt genomförde Finansinspektionen (FI) år 2015 
en studie på uppdrag av regeringen där FI kartlägger de nio största bankernas interna 
regler vid kreditgivning till företag och hur de arbetar med hållbarhetsaspekter. Dessa nio 
banker utgör majoriteten av de banker som ger krediter till svenska företag. I rapporten 
framgår att de studerat hur fondmarknaden har utvecklat sitt hållbarhetsarbete och sin 
transparens kring hållbarhet på senare år. FI (2015) skriver vidare i rapporten om hur 
transparensen bland fondbolag i allmänhet numera är väldigt god. Investerare kan se vart 
deras pengar placeras, hur de placeras och framförallt om det placeras i verksamheter som 
gynnar miljö- och hållbarhetsarbete. FI (2015) har för bankens räkning tagit fram 
allmänna råd kring etiska frågor som bör följas för att upprätthålla ett förtroende från 
allmänheten.  
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Genom dessa råd utformar då bankerna interna riktlinjer som de sedan följer. Enligt FI 
(2015) bör dessa innehålla interna regler som gör att kreditgivning sker inom en ram som 
är etiskt och hållbart. Dessa riktlinjer är utformade ur 6 kap. §4 i Lagen om Bank- och 
Finansieringsrörelse (LBF) där det framgår att bankerna ska ha en sund riskhantering. 
Detta för att upprätthålla förtroendet för bankmarknadenför att upprätthålla förtroendet 
för bankbranschen (Riksdagen, 2018). Thompson och Cowton (2004) har studerat de 
olika hållbarhetsrisker som en bank ställs inför vid kreditgivning. Dessa är direkt risk, 
indirekt risk och ryktesrisk. Det faktum att bankens och bankbranschens förtroende kan 
ifrågasättas vid tvivelaktiga ageranden ur hållbarhetsperspektiv är ett konkret exempel på 
hur ryktesrisk påverkar banken. Denna ryktesrisk är väldigt relevant för bankerna att 
beakta eftersom den kan ha stor inverkan på förtroendet för bankmarknaden.	
 
De allmänna råd som presenterats av Finansinspektionen har i sin tur legat till grund för 
de bankgemensamma riktlinjerna som branschföreningen Svenska Bankföreningen 
införde under 2017 (Svenska Bankföreningen, 2017). Riktlinjerna strävar efter att öka 
transparensen vid kreditgivningen med syftet att ge kunderna en tydligare överblick över 
bankens syn på hållbarhetsaspekter vid kreditgivning. Liknande riktlinjer har införts 
tidigare på fondmarknaden, vilket har ökat transparensen och väckt efterfrågan för 
liknande åtgärder vid kreditgivningen (Svenska Bankföreningen, 2017). År 2018 har 
regeringskansliet begärt att FI numera även ska integrera hållbarhet i befintliga och nya 
regelverk samt i den finansiella tillsynen (Finansdepartementet, 2018). 	
	
Fortsättningsvis finns det forskning som visar på att banken har mycket att vinna på att 
inkludera hållbarhetsaspekter och hållbarhetsrisker som en del av sin kreditprövning 
(Weber, Scholz & Michalik, 2008). Forskningen visar på att det finns en statistiskt 
säkerställd korrelation mellan hållbarhet i företagandet och företagets finansiella resultat 
samt att riskbedömningen av företaget i samband med kreditgivning blir mer pricksäker. 
Anledningen till detta tycks vara att specifika hållbarhetsrisker rimligtvis även inverkar 
på lånets samlade riskbild. I denna studie var slutsatsen att genom att inkludera 
hållbarhetsaspekter vid kreditprövningen minskas andelen felaktiga riskklassificeringar 
med cirka 23% (Weber, Scholz & Michalik, 2008).  
 
Weber, Scholz och Michalik (2008) samt Weber (2012) är bägge kvantitativa studier och 
sedan dessa studier genomfördes har hållbarhetsbegreppet utvecklats och blivit mer 
vanligt förekommande. Med detta i beaktning vill vi undersöka en liknande frågeställning 
men ur ett kvalitativt perspektiv och med dagens förutsättningar. På detta vis blir denna 
studie en relevant kontribution till forskningsområdet eftersom studien är kvalitativ och 
på så sätt bidrar vår studie genom att fokusera på djupet av hållbarhetsaspekterna snarare 
än de kvantitativa resultaten av riskkomponenterna. Med denna bakgrundsfakta är det 
intressant att anta detta på ett djupare plan eftersom det finns bevisligen en fördel för 
bankerna att beakta hållbarhet på en mer detaljerad nivå vilket för oss vidare in på vår 
problemformulering. 	
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1.3 Problemformulering 
Vi har valt att formulera vårt problem genom följande frågeställningar: 
	

o Hur arbetar banker med att analysera hållbarhetsaspekter och risker kring dessa 
vid kreditgivning till stora företag?  
 

o I vilken utsträckning kan banker bidra till hållbar samhällsutveckling genom att 
ställa krav på kredittagarens hållbarhetsarbete? 	

	
1.4 Syfte 
Med utgångspunkt i denna problemformulering är syftet med denna uppsats att fördjupa 
oss i bankens arbetssätt kring hållbarhet vid kreditgivning. Avhandlingen studerar hur 
bankerna definierar hållbarhet och hur det integreras i deras kreditanalys mot stora 
företag. Vidare undersöker vi även vilka risker som är förknippat med hållbarhet och hur 
detta påverkar bankens risktagande. Fortsättningsvis studerar vi vilken roll bankerna har 
kring hållbar samhällsutveckling och möjligheten till indirekt påverkan genom att ställa 
krav på sina kunder. Avslutningsvis undersöker vi hur detta kan komma att förändras 
framgent. 
 
1.5 Uppsatsens disposition 

 
Figur 1. Studiens disposition.	
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitlet kommer vi att gå in djupare på varför vi har valt just detta ämne och 
förklara vår förförståelse inom detsamma. Fortsättningsvis kommer vi diskutera vår 
verklighetssyn, vetenskapssyn, angreppssätt, perspektiv, val av perspektiv, hur vi funnit 
vår litteratur samt slutligen källkritik.	
	
2.1 Ämnesval	
Ryktesrisk och dess konsekvenser är något som vi upplever har drabbat bland annat 
fondbranschen då konsumenter och andra aktörer har ställt höga krav på hållbarhetsarbete 
inom den branschen. Vår grundtanke var att göra en studie inom hållbarhetsarbetet hos 
fonder men vi är av uppfattningen av att hållbarhetsarbetet vid kreditgivning är minst lika 
viktigt eftersom den totala utlåningen av Sveriges banker motsvarar nästan hela Sveriges 
BNP (SCB, 2018). Trots detta upplever vi att detta inte är ett lika uppmärksammat ämne. 
Det finns många studier och analyser inom hållbarhetsarbetet för fonder och hur det 
faktiskt påverkar vår omvärld (WWF, 2015). Vi har funnit ett fåtal studier inom vårt 
ämnesval men inte fullt lika många som studier mot fondbranschen. Vi tror att detta kan 
på samma sätt som fondmarknaden påverka vår omvärld, genom en sund och hållbar 
kreditgivning. Eftersom detta ämne är relativt outforskat och nytt hos bankerna ville vi 
undersöka djupare inpå det genom semi-strukturerade intervjuer. 
 
Vår utgångspunkt i studien är att jämföra hur bankernas hållbarhetsarbete skiljer sig 
mellan varandra, hur deras stöd för att analysera hållbarhet skiljer sig samt om det är 
skillnader i lönsamhetstänket kring detta. Då vi, som tidigare nämnt, fått uppfattning om 
att arbetet inom detta ämne är relativt nytt, åtminstone som ett samlat begrepp, så ville vi 
granska hur långt bankerna faktiskt har kommit i detta arbete samt i hur stor utsträckning 
bankerna faktiskt arbetar med det. Vidare har vi valt att fokusera på större företag med 
omsättning på över 350 miljoner kronor per år eftersom vi har en uppfattning om att 
hållbarhetsarbetet är än viktigare vid större krediter, eftersom det logiskt sett har en större 
påverkan på hållbarhetsaspekter i allmänhet och miljöaspekter i synnerhet.  
 
Sammanfattningsvis har vi ett stort intresse för kreditgivning och anser att hållbarhet har 
en väldigt stor del i denna process och att detta förmodligen bara är början på en 
förändring inom hela kreditprocessen. Detta på grund av att vi tror att det kommer ställas 
ännu högre krav på bankernas hållbarhetsarbete i framtiden än vad det redan gör vilket vi 
redan observerat genom att det har blivit hårdare krav kring hållbarhetsrapportering. 	
	
2.2 Förförståelse 
Bägge författarna arbetar idag på en av storbankerna i Sverige vilket har gjort att vi har 
kommit i kontakt med denna frågan på flera olika sätt, dels genom kollegor och dels 
genom interna utbildningar. Vi som skriver denna uppsats läser termin sex på Umeå 
Universitet, Civilekonomprogrammet. Umeå Universitet är ett universitet som har ett 
utpräglat hållbarhetstänk bland annat genom att följa ISO14001-standarden och vi har 
även haft hållbarhetsinriktning på de flesta av de kurser vi har läst (Umeå Universitet, 
2018). Exempelvis har en av oss läst kurser inom miljö- och naturresursekonomi. Vi har 
även läst kursen på C-nivå inom finansiella marknader och institutioner vilket har gett 
oss kunskap om hur dessa fungerar. Vår kunskap och vårt intresse kring banksektorn kan 
ha påverkat frågorna som ställs i intervjun på grund av denna nämnda förförståelse.	
 
När en studie görs kan det finnas risk för att vi som intervjuare känner sympati för de 
personer som blir intervjuade, därför blir det svårt att separera personliga åsikter och 
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rollen som forskare (Bryman 2011, 44). Enligt Bryman (2011, 43) är det osannolikt att 
ha fullständig översyn över sina egna värderingar, detta kan i sin tur göra att den data som 
analyseras kan bli en aning påverkad. Detta är något vi kommer att ta i beaktning då det 
sättet vi kommer att bli bemötta på kan vara ett exempel på en situation som kan göra oss 
påverkade. Vidare finns det även en problematik med jäv då vi intervjuar personer på den 
bank vi arbetar på för tillfället. 	
	
2.3 Verklighetssyn	
Studien kommer grunda sig på tolkningar av verkligheten vilket inte nödvändigtvis 
innebär den faktiskt sanna verkligheten. Verklighetssynen vi valt är den 
konstruktionistiska. Anledningen till att detta synsätt är mer relevant för vår studie är 
eftersom att studien kommer att baseras på förklaringar av verkligheten utifrån 
respondenternas egna verklighetsuppfattningar, vilket medför att förklaringarna av 
verkligheten saknar en entydig innebörd och kan istället konstrueras i sociala samband 
och förändras över tid. 	Vi har valt denna ontologiska ståndpunkt eftersom att vi med 
studien strävar efter att undersöka och göra vår egen tolkning av hur bankerna arbetar 
med hållbarhetsaspekter vid kreditgivning till företag. 	
	
Läran om syn på verkligheten kallas Ontologin. Det är högst relevant att avgöra 
ontologisk ståndpunkt bland annat eftersom att det kan ligga till grund för metodvalet. 
Inom teorin finns det två huvudsakliga varianter av verklighetssyn; konstruktionistisk 
respektive objektivistisk. Konstruktionistisk verklighetssyn är utgångspunkten för denna 
studie och innebär att verkligheten anses vara ett socialt samspel vilket är i konstant 
förändring av sociala aktörer (Bryman, 2011, 21–22).	
	
2.4 Vetenskapssyn	
I studien kommer vi att undersöka hur banker arbetar med analys av hållbarhetsaspekter 
som en del i deras kreditprocess och hur de ser detta ur ett riskperspektiv. Vidare 
undersöker vi hur denna process skiljer sig mellan olika banker samt att undersöka hur 
bankerna kan inverka på kredittagarens hållbarhetsarbete genom att ställa krav vid 
kreditprocessen. Detta innebär att vi kommer att analysera hur de arbetar, tolka detta och 
fortsättningsvis kunna förklara denna process. Just denna tolkande och förklarande ansats 
är det som motiverar vårt val av en hermeneutisk kunskapssyn snarare än en positivistisk 
sådan. Om vi hade valt en positivistisk syn hade vi istället bemött frågeställningarna på 
ett mer objektivt sätt och endast försökt förklara fenomenet. Vi vill istället har en mer 
tolkande syn på verkligheten för att skapa förståelse för denna komplexa kreditprocess. 	
	
Läran om kunskapssyn kallas Epistemologi. Eftersom att denna studie syftar till att skapa 
förståelse kring hur bankerna arbetar med hållbarhetsaspekter i kreditprocessen och hur 
de ser på denna process kommer utgångspunkten vad gäller vetenskapssyn vara en 
hermeneutisk syn. Hermeneutisk kunskapssyn innebär en tolkande syn på vetenskapen 
där det strävas efter att tolka och skapa förståelse för det fenomen som undersöks 
(Bryman 1997, 24–25). Motsatsen inom vetenskapssyner kallas för positivistisk 
kunskapssyn vilket innebär att forskaren studerar och bemöter frågeställningen på ett 
objektivt och neutralt sätt och därmed strävar efter att kunna förklara fenomenet. 	
 
2.5 Angreppssätt 
I vår studie använder vi oss av en deduktiv ansats, detta eftersom de frågor vi ska ställa 
är ställda och utformade med våra valda teorier som utgångspunkt. Vi har som mål att 
testa om teorierna är relevanta och användbara för hållbarhetsaspekten vid 
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företagskrediter. Eftersom studiens syfte är att analysera kreditprocessen ur olika 
perspektiv så anser vi att det mest lämpliga angreppssättet är en deduktiv ansats. Det 
faktum att tillvägagångssättet kommer att vara en kvalitativ studie med 
informationsinsamling genom semi-strukturerade intervjuer anser vi också motiverar 
valet av deduktiv ansats eftersom vi då kan utgå från våra teorier och utvärdera dessa. 
	
I en studie finns det vanligtvis två olika angreppssätt som studien kan utgå från, dessa är 
deduktiv ansats och induktiv ansats. Den induktiva ansatsen har utgångspunkten i empirin 
där insamlandet av data är det huvudsakliga. Vidare testas inte befintliga teorier utan 
forskaren vill utifrån den insamlade data skapa nya slutsatser (Svenning 2003, 59). 
Fortsättningsvis är den deduktiva ansatsen istället ett perspektiv där författaren härleder 
hypoteser från nuvarande kunskap samt relevanta teorier. Dessa hypoteser styr sedan 
insamlingen av data och sedermera resultatet (Bryman 2011, 26).	
	
2.6 Perspektiv	
Svenning (2003, 17) skriver att kontentan av ett perspektiv är hur dess verklighet är 
konstruerad, hur dess värderingar är och slutligen hur det i verkligheten bör vara.  Vårt 
perspektiv på studierna har varit utifrån bankernas perspektiv då detta var den sidan som 
intresserade oss mest. Vi tror även att det är genom detta perspektiv som vi kan få bäst 
insyn i hur arbetet ser ut och hur det skiljer sig mellan olika parter. Detta eftersom varje 
enskild bank har en väldigt stor mängd företagskunder inom flertalet olika branscher som 
mest troligt skiljer sig åt. Det vi vill undersöka är framförallt hur bankerna arbetar med 
denna typ av hållbarhetsanalys. skillnaderna på dess arbetssätt och även hur det kan 
påverka företagskunden i sin tur. Fortsättningsvis valde vi detta perspektiv då det kan 
vara av intresse för att utveckla hållbarhetsarbetet hos bankerna i dess roll som djupt 
integrerade aktörer i det finansiella systemet.  	
 
2.7 Val av Teori	
De teorier vi har valt är teorier vi anser är relevanta för ämnet då ämnet är relativt 
outforskat. Vår grundtanke med teorivalen är att ha tre generella teorier; CAPM, Triple 
Bottom Line samt Kuznets Curve som täcker hållbarhet och kreditgivning för att sedan 
smalna av det och kunna kombinera dessa två ämnen.  Detta har vi gjort för att få ökad 
validitet till studien samt att vi har utformat våra intervjufrågor efter detta. Vi är medvetna 
om att vissa av teorierna är förhållandevis gamla, bland annat har vi använt oss av två 
studier från Weber, Scholz & Michalik från 2008 samt Weber från 2012. Vi anser dock 
att dessa teorier fortfarande är relevanta och vidare kan vi se om det faktiskt har ändrats 
något sen han gjorde dessa studier. Slutligen har vi använt oss av klassisk ekonomisk 
teori, som fungerar som en grundsten i modern finansiell och nationalekonomisk teori.	
 
2.8 Litteratursökning	
Utgångspunkten för studiens teoretiska underlag har främst varit vetenskapliga artiklar 
samt väsentlig facklitteratur. I ett inledande skede lade vi mycket fokus på att läsa flertalet 
vetenskapliga artiklar som upplevdes relevanta för ämnet. Tanken bakom detta var att 
utforska i vilket utsträckning som ämnet vi valt har studerats sedan tidigare samt för att 
finna områden inom ämnet där desto mindre forskning gjorts.  
Vi upptäckte att det fanns mycket forskning som gjorts på närbesläktade områden men 
inte särskilt mycket relaterat till just vår problemformulering om kopplingen mellan 
hållbarhet och kreditgivning. En studie vi har lagt stor vikt vid är en studie som 
Finansinspektionen (2015) gjorde då de studerade hur bankerna arbetar just med 
hållbarhet vid kreditgivning. Den facklitteratur som vi använt oss utav har varit inriktad 
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mot finansiering, redovisning samt finansiella marknader och institutioner. Genom att ha 
studerat detta litterära underlag har vi skapat oss en förståelse och kunskapsbas i ämnet. 
  
Sökningen efter litteratur har vi i första hand gjort med hjälp av Umeå 
Universitetsbiblioteks databaser för vetenskapliga skrifter och facklitteratur. I 
nedanstående tabell presenteras de sökord som vi i huvudsak använt oss utav och som 
genererat flest relevanta träffar. Genom att inkludera ytterligare sökord eller genom att 
exempelvis kombinera finansiella teorier med sökord såsom sustainability har resultatet 
kunnat preciseras till att vara mer relevant. I de vetenskapliga artiklar som vi funnit och 
läst har vi sedan använt oss utav dess referenslista för att söka oss vidare till fler relevanta 
studier som kunnat leda oss vidare i ämnet. 	
	
Corporate lending Credit rating 

Credit process Sustainable banking 

Sustainable credit Credit risk 

Sustainability risk Credit risk management 

Corporate credit 
 

Figur 2. Sökord som använts vid litteratursökning.	
 
2.9 Källkritik	
Vi har som tidigare nämnt använder vi oss av en studie gjord av Weber, Scholz & 
Michalik 2008 samt Weber 2012, som kan tyckas vara inaktuella. Vi anser att källorna 
dock fortfarande är relevanta samt att det är intressant att undersöka om något har 
förändrats sedan dessa studier gjordes.  För de källor som är icke teoretiska har vi 
uteslutande använt oss av stora institutioner eller välkända aktörer såsom SCB. 
 
Enligt Umeå universitetsbibliotek (2018) så finns det ingen exakt metod att gå efter när 
källkritik ska användas utan författarna får utgå från en bedömning av helheten. Vidare 
skriver Umeå universitetsbibliotek (2018) att det finns fyra kriterier författare kan utgå 
från, dessa är tid, beroende, äkthet samt tendens. Dessa fyra är punkter vi har utgått från 
när vi har valt källor, där vi under skrivandets gång fått välja bort flera källor som fallerar 
på en eller flera av dessa kriterier.  	
  



 

 9 
   

3. Teoretisk referensram 
Teorikapitlet inleds med en förklaring av institutionella förutsättningar för att ge läsaren 
en grundförståelse kring hur bankverksamheten och kreditgivning fungerar i praktiken. 
Vidare kommer vi att presentera de teorier vi har valt att forma studien utifrån.  	
	
3.1 Institutionella förutsättningar	
3.1.1 Kreditgivning 
Vid ett kreditbeslut tar bankerna följande frågeställningar i beaktning: Vilka kunder ska 
ha en viss kredit? Hur stor kredit kan denna kund i så fall ha? Vilka villkor ska gälla för 
krediten, vilka säkerheter ska begäras och hur ska amorteringen verkställas? (Hansson, 
Arvidson & Lindquist 2006, 14–15)	
	
I och med att en kredit är ett långsiktigt beslut som sträcker sig över flera år är det viktigt 
att kreditbeslutet bedöms långsiktigt, alltså hur kredittagarens förutsättningar kommer att 
se ut under flera år framöver. Exempelvis om ett företag har en god likviditet år 1 betyder 
inte det per automatik att samma företag även har en god likviditet år 5. Detta kan bero 
på till exempel stora investeringar. Tvärtom kan det också vara så att ifall företaget har 
dålig likviditet första året betyder inte detta att likviditeten kommer vara dålig under en 
längre tid framöver (Hansson, Arvidson & Lindquist 2006, 14–15). Detta kan likställas 
med att det sker en analys över kredittagarens återbetalningsförmåga. 	
 
3.1.2 Kreditrisk 
Kreditrisk uppstår när det finns en möjlighet att de utlovade inbetalningarna till 
kreditinstitutet, exempelvis lån och obligationer, inte kan återbetalas till fullo. Alla 
kreditinstitut utsätts för denna risk när de lånar ut pengar, dock så utsätts de kreditgivare 
som ger ut lån med långa löptider för större risk (Saunders och Cornett 2012, 576–579). 	
	
Vidare skriver Saunders och Cornett (2012, 576–579) att trots att förlusterna för krediter 
ökar så är fortfarande finansiella institutioner villiga att låna ut pengar eftersom att de 
debiterar en ränta på pengarna de lånar ut som kompenserar risken för lånet. Kreditrisken 
kan delas upp i två segment där det första är bolagsspecifika kreditrisken. Med detta syftas 
på risken att företaget som lånar pengar går i konkurs på grund av specifika risker eller 
projekt just det företaget tagit sig an. Det andra segmentet är systematisk kreditrisk, vilket 
avser risken för att vi får större nedgångar på ett världsligt plan, såsom en finanskris. I 
och med detta utsätts i princip alla låntagare för en risk som kan leda dessa företag till 
konkurs (Saunders och Cornett 2012, 576–579). Denna aspekt är något vi tar med även 
teoretiskt då vi har valt CAPM som en av våra teorier.  
 
3.1.3 Hållbarhet - Agenda 2030	
Hållbarhet och hållbar utveckling är begrepp som definierats på många olika sätt under 
åren. En av de vanligaste definitionerna är den som användes i Brundtlandkommissionens 
skrift Vår gemensamma framtid där hållbar utveckling beskrevs som “En utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (IISD, 2018). I september 2015 antog FN:s generalförsamling 
en ny resolution, Agenda 2030 för hållbar utveckling. Resolutionen innebär att samtliga 
medlemsländer i FN förbinder sig till att gemensamt arbeta mot en värld som är socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar år 2030 (Agenda 2030-delegationen, 2018). I 
samband med denna resolution har medlemsländerna gemensamt skapat en mer utförlig 
definition av hållbar utveckling i form av 17 huvudmål och 169 delmål.  
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Dessa kallas Sustainable Development Goals, SDG:s och presenteras utförligt i 
resolutionsrapporten Agenda 2030 (Agenda 2030-delegationen, 2018). 	
	

	
Figur 3. Illustration av de globala huvudmålen för hållbar utveckling. Källa: UNDP 
(2018).	
	
De banker som vi har analyserat har valt olika strategier för hur de arbetar mot dessa mål 
och de har även valt att prioritera olika mål. Vissa av bankerna nämner endast ett fåtal av 
dessa mål och då i första hand de som är mest relevant för deras direkta verksamhet, andra 
väljer ett bredare förhållningssätt och inkluderar fler av målen. Gemensamt för samtliga 
är att de lyfter mål nummer åtta, som handlar om att verka för varaktig, inkluderande och 
hållbar ekonomiskt tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla. 	
	
3.1.4 Global Reporting Initiative	
Detta initiativ startades 1997 som en oberoende internationell organisation som har agerat 
pionjärer för hållbarhetsrapportering. Deras vision är “A thriving global community that 
lifts humanity and enhances the resources on which all life depends”. GRI är den första 
och största organisationen som har skapat standarden för hållbarhetsrapporter världen 
över. I dagsläget är det cirka 93 % av världens 250 största företag hållbarhetsrapporterar 
enligt GRI:s riktlinjer (GRI, 2018).  
 
I praktiken anser GRI (2018) att genom att använda sig av hållbarhetsarbete uppenbarar 
sig risker som kan elimineras samt att genom detta kan företag upptäcka nya möjligheter. 
Organisationen arbetar med de största företagen i världen för att få en positiv förändring 
på både det sociala- och miljömässiga planet. 
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3.2 Teori 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga teorier som ligger till grund för studien. Vår 
teoretiska referensram grundar sig i tre huvudsakliga teorier där den ene även innefattar 
tre studier som baseras på risk. Inledningsvis presenteras en illustration över den 
teoretiska referensramen. 
 

 
Figur 4. Sammanfattande bild över den teoretisk referensramen. 	
	
3.2.1 Risk: CAPM - Capital Asset Pricing Model	
Capital Asset Pricing Model är ofta benämnd som förkortningen CAPM. Teorin är en 
central del i modern finansiell ekonomi. Denna teori baserar sig på forskning från William 
F. Sharpe som via CAPM presenterar den matematiska relationen mellan risk på en 
tillgång och dess avkastning. Denna relation har två viktiga funktioner: den första är att 
den ger oss ett jämförelsemått på avkastning på investeringen och den andra är att 
modellen hjälper oss att ge ett väl underbyggt antagande om vilken avkastning vi bör ha 
på en tillgång innan den handlas publikt (Bodie, Kane & Marcus 2013, 194).	
 
Modellen i sig är uppbyggd på ett sådant sätt att genom att inkludera den bolagsspecifika 
risken och den systematiska risken i modellen kan vi därigenom beräkna den förväntade 
avkastningen på den specifika tillgången vi räknar på (Bodie, Kane & Marcus 2013, 194). 
Matematiskt ser formeln ut enligt följande; rf avser den riskfria räntan på marknaden, beta 
indikerar förhållandet på risknivån för den specifika tillgången som det räknas på i 
modellen gentemot marknadens totala risknivå. Den efterföljande parentesen indikerar 
den förväntade riskpremien för hela marknaden, det vill säga den överavkastning man 
kan förvänta sig vid ett risktagande motsvarande den totala marknadsportföljen. Beta kan 
alltså i detta fall beskrivas som den andel systematisk risk som bolaget har, där ett 
betavärde på 1 innebär att systematiska risken är lika stor som för marknaden i sin helhet.  
[E(rm)-rf] visar kompensationen för den systematiska risken.  
 

𝐸(𝑟$) = 𝑟' + 𝛽$[𝐸(𝑟+) − 𝑟'] 
Figur 5. Matematisk modell av CAPM. 
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Rent matematiskt har vi valt att inte gå in djupare på modellens beståndsdelar och 
uppbyggnad då det viktiga i vårt arbete är att förstå det fundamentala resonemanget 
bakom CAPM-modellen, inte hur den är konstruerad matematiskt. I vårt arbete är denna 
teori väldigt vital då den beskriver sambandet mellan risk och möjlig avkastning, vilket 
egentligen hela kreditgivningsprocessen handlar om. Vilken risk tar bankerna sett till den 
möjliga avkastningen de kan få för att ta denna risk. Denna teori kommer att fungera som 
en bas i vårt arbete då de flesta andra teorier mer eller mindre är baserade eller 
vidareutvecklade just från CAPM. 
 
Vidare kan det argumenteras för huruvida hållbarhetsrisk är en del av den risk som 
prissätts, det vill säga beta, eller om det är en del av kompensationen för den systematiska 
risken. Det faktum att hållbarhetsrisken kan innefatta direkta risker för enskilda bolag kan 
motivera att hållbarhetsrisk är en risk som bör prissättas individuellt. Detta styrks genom 
att hållbarhetsrisker kan innebära direkta ekonomiska risker, såsom kostnader för 
sanering, utsläppskostnader och dylikt. En annan syn på hållbarhetsrisken är att den bör 
inkluderas som en del av den systematiska risken eftersom att hållbarhet ur ett bredare 
perspektiv såsom ett förändrat klimat kan innebära risker för samtliga marknadsaktörer. 
Med detta synsätt bör alltså hållbarhetsrisken vara prissatt som en del av den systematiska 
risken. 
 
Direkt risk, indirekt risk och ryktesrisk	
Sett från långivarnas perspektiv har flera forskare kommit fram till tre olika risker vid ett 
kreditbeslut. Dessa är direkt risk, indirekt risk och ryktesrisk (Thompson & Cowton, 
2004) och kan ses som de underliggande faktorerna till riskerna i hållbarhet vid 
kreditgivning. 
 
Direkt risk 
Den första risken som bankerna bör ta i beaktning vid kreditgivning är den direkta risken. 
Direkt risk uppstår för banken när de tar en fastighet som säkerhet vid en kredit. Den 
direkta risken förekommer då på grund av att den specifika fastigheten kan minska i värde 
på grund av miljöförstöring eller dylikt, vilket innebär att banken tappar en del av värdet 
på sin säkerhet vilket i sin tur gör lånet mer osäkert. Miljöförstöringen behöver inte vara 
orsakad av den befintliga ägaren till fastigheten eller marken, utan kan vara orsakad av 
tidigare ägare. I vissa välutvecklade länder kan bankerna bli skyldiga att rensa upp för 
miljöförstöringen som skett på platsen, eftersom de lånat ut pengar till den som orsakat 
det (Thompson & Cowton, 2004).  
	
Indirekt risk 
Indirekt risk kan ses som ett mer vanligt förekommande riskmoment. Med indirekt risk 
menas att banken ger ut en kredit till ett företag, vars affärsmodell kan komma att 
försämras av eventuella regleringar ifall affärsmodellen inte uppfyller de hållbarhetskrav 
som ställs. Exempelvis kan nya regleringar leda till att en enskild produkt som inte 
uppfyller kraven måste tas bort ur sortimentet. Detta leder till ett direkt inkomstbortfall 
för företaget vilket i sin tur försämrar företagets lönsamhet. I värsta fall kan företaget helt 
och hållet gå omkull, då en reglering kan leda till att de inte har råd att anpassa sin produkt 
eller tjänst och alternativet blir då att sätta företaget i konkurs (Thompson & Cowton, 
2004). 
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Ryktesrisk 
Bebbington et al. (2008) presenterar fem punkter att ta i beaktning för ett företags rykte:	

1. Finansiell prestation 
2. God kvalité på management 
3. Att företaget tar ett socialt, miljömässig och etisk prestation i beaktning 
4. God kvalité hos de anställda 
5. God kvalité på företagets produkter/tjänster 

 
Detta för oss osökt in på punkt tre där Thompson och Cowton (2004) skriver om 
ryktesrisk som banker tar i beaktning ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett dåligt kreditbeslut 
från banken till ett oetiskt eller miljöförstörande företag kan ge dålig publicitet i media 
och via hörsägen för banken som har lånat ut pengarna. Vidare kan även punkt fyra 
kopplas starkt till bankens verksamhet då vi anser att det är högst relevant att de anställda 
i banken fått någon slags utbildning eller guidning gällande hur de ska arbeta med 
hållbarhetsfrågor. 	
 
Integrering av hållbarhetskriterier i kreditriskbedömning 	
Weber, Scholz och Michalik (2008) har studerat effekterna av att inkludera 
hållbarhetskriterier som ett moment vid kreditriskklassificering vid kreditgivningen till 
små och medelstora företag. Inledningsvis har de undersökt sambandet mellan positiva 
miljöaspekter i verksamheten och finansiellt resultat, där de observerat en positiv 
korrelation. Detta innebär att företag som bedriver en miljömässigt hållbar verksamhet 
även i större utsträckning genererar positiva ekonomiska resultat. Fortsättningsvis har 
forskarna studerat huruvida kreditgivare kan förbättra sin riskbedömning och 
pricksäkerhet för kreditrating av sina kunder om bankerna väljer att inkludera 
hållbarhetsrisker vid analys av kredittagaren. I studien konstaterar författarna att 
hållbarhetsrisker inverkar på lånerisken och därav blir riskbedömningen mer komplett om 
även hållbarhetsrisker inkluderas i denna bedömning. I studien visar de upp exempel på 
där kreditförluster hade kunnat undvikas ifall hållbarhetsindikatorer hade varit integrerat 
i kreditprövningen utöver de ekonomiska och finansiella indikatorerna (Weber, Scholz 
och Michalik, 2008).	
	
I slutsatsen konstaterar författarna att genom inkluderande av hållbarhetsaspekter i 
kreditbedömningen så kunde bankerna minska andelen felaktiga riskklassificeringar med 
23 %. Denna utökade process för kreditriskbedöming är dock tidskrävande och kostsam 
vilket gör det till en bedömningsfråga för kreditgivaren ifall det är värt den extra 
kostnaden för att säkerställa korrekta riskklassificeringar (Weber, Scholz och Michalik, 
2008)	
	
Hållbar kreditriskhantering 
Weber (2012) skriver i en artikel om hur kanadensiska banker integrerar hållbarhetsrisker 
i kreditbeslutet för företag. En av bankernas absolut största affär är utlåning. Bankerna 
tar emot depositioner från kunder och fördelar sedan dessa pengar till utlåning eller andra 
investeringar (Weber, 2012). Bankerna fungerar alltså som en mellanhand mellan två 
parter. 
 
För att förstå bakgrunden till hur hållbarhetsaspekten påverkat kreditbeslut genom åren 
måste vi gå tillbaka till 1980-talet då europeiska och nordamerikanska banker för första 
gången stötte på hållbarhetsrisker (Weber, 2012). Genom CERCLA (Comprehensive 
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Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980) fick företag nu ansvar 
för att återställa platsen till dess ursprung om de hade förorenat den. 
Detta innebar även att bankerna blev drabbade av detta då de hade finansierat vissa av 
företagen som drabbades av sanktionerna (Weber, 2012). Anledningen till att bankerna 
påverkas är att vid kreditgivning pantsätter de något som säkerhet. I flera fall var det just 
de förorenade platserna som bankerna hade som säkerhet för lånet, vilket gjorde att 
säkerhetens värde minskade. Genom detta kan vi se ett exempel på direkt risk, som är en 
av de tre riskerna det brukar talas om gällande hållbarhetsfrågor vid kreditgivning. 
Fortsättningsvis förklarar Weber (2012) hur CERCLA- regleringarna ledde till att 
företagen var tvungna att implementera nya metoder för att förhindra miljöförstöring, 
vilket bidrog till ökade kostnader för företagen. Detta medför påverkan dels i form av att 
företagen eventuellt måste låna mer pengar för att utveckla detta samt att lönsamheten 
minskar då dessa ökade kostnader inte medför att det blir någon bättre lönsamhet för 
företaget. 
 
Vidare förklarar Weber (2012) att eftersom låneaffären är en så stor affär för banken 
behövs det också risk management inom detta område för att kunna maximera 
lönsamheten. Enligt Hempel et al. (1990) är de bankerna som är framgångsrika i 
kreditriskhanteringen ofta de mest lönsamma. Det bankerna gör är att undersöka 
motpartsrisken, det vill säga hur ser låntagarförhållandena ut och vad är risken att bolaget 
går i konkurs (Saunders, 1999, Caouette et al, 1998; Fitch, 1997).  I studien som Weber 
(2012) gjorde fokuserade han på vilken påverkan hållbarhetsaspekter hade hos 
låntagaren.  
	
I studien så studerar Weber (2012) kanadensiska banker, där sex stycken banker står för 
90 % av finansieringen av tillgångarna i Kanada. Weber (2012) skriver att mer 
transparens kan uppnås generellt då det inte är tydligt vilka faktorer bankerna tar hänsyn 
till vid hållbarhetsarbetet vid kreditgivning. Vidare rekommenderar Weber (2012) att 
använda fler indikatorer som visar nyttan som hållbarhetsaktiviteterna ger. Analysen visar 
att kanadensiska banker är de “bästa i klassen” gällande detaljerade hållbarhetsplaner för 
krediter, och han ser de som väldigt proaktiva i arbetet kring detta. 	
	
Vi anser att denna teori blir högst relevant för denna studie då Kanada och Sverige liknar 
varandra på många olika plan och en liknande studie mot de svenska bankerna bör alltså 
vara av intresse. Vidare har Weber (2012) skrivit att transparens är önskvärt hos bankerna 
och att de visar vilka verktyg samt vilken nytta det faktiskt ger att använda sig av denna 
ytterligare aspekt vid en kredit. Detta kan kopplas ihop med studien FI gjorde 2015, där 
även de efterfrågade mer transparens hos bankerna i frågan. 
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3.2.2 Environmental Kuznets Curve (EKC) 

 
Figur 6. EKC-grafen visar sambandet mellan miljöförstöring och ekonomiskt välstånd.	
	
Environmental Kuznets Curve, EKC, är benämningen på en miljöekonomisk teori inom 
Nationalekonomin. Kuznetskurvan är en inverterad U-kurva som visar på sambandet 
mellan miljömässig förorening och ekonomiskt välstånd i form av BNP per capita i 
samhället (Dasgupta et al., 2002). Syftet med kurvan är att ur ett långt tidsperspektiv 
förklara hur sambandet mellan föroreningar och ekonomisk utveckling förändras över tid. 
Inledningsvis är miljöpåverkan väldigt stor i samband med utveckling av ekonomiskt 
välstånd från väldigt låga nivåer, men i takt med att den ekonomiska utvecklingen når allt 
högre nivåer så kan processer effektiviseras för att minska miljöpåverkan och nya typer 
av tjänster efterfrågas i takt med det ökade välståndet vilket sammantaget leder till lägre 
miljöförstöring. Vid en viss nivå av ekonomiskt välstånd når kurvan en vändpunkt där 
den stora massan efterfrågar allt större andel tjänster istället för produkter, som i 
kombination med effektivare produktion med tiden leder till en renare miljö då företaget 
plötsligt kan investera i miljöförbättringsåtgärder (Dasgupta et al., 2002). 	
	
Det finns teorier kring såväl en mer optimistisk som pessimistisk syn på Kuznetskurvan. 
Optimisten tror att de positiva effekterna av ökat ekonomiskt välstånd är allt större vilket 
leder till kraftigt förbättrade miljöförhållanden i takt med ökat ekonomiskt välstånd. Den 
mer pessimistiska synen anser däremot att miljöförstöringen kan avta i takt med ökat 
ekonomiskt välstånd men att vändpunkten där sambandet bryts inte existerar (Dasgupta 
et al., 2002). 	
	
Hussen (2013, 269–270) väljer att förklara EKC genom att dela in dess bakomliggande 
faktorer i tre huvudsakliga effekter; The Scale Effect, The Composition Effect och The 
Technique Effect. The Scale Effect innebär att det finns ett linjärt samband mellan 
ekonomisk tillväxt och miljömässiga föroreningar där det sistnämnda ökar i takt med att 
det ekonomiska välståndet ökar. The Composition Effect är en effekt som ska förklara hur 
sambandet avtar allt mer ju högre nivåer av ekonomiskt tillstånd som nås eftersom att 
ekonomin då ändrar komposition från att vara väldigt industribaserad till att bli allt mer 
tjänstebaserad. The Technique Effect ska förklara den vändande trenden när ekonomin tar 
steget till att ökat ekonomiskt välstånd istället leder till ett bättre miljömässigt tillstånd 
eftersom att när det ekonomiska välståndet når en tillräckligt hög nivå så har aktörerna 
råd att göra större satsningar på forskning och utveckling.  
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Detta i sin tur kommer att generera effektivare tekniska lösningar som bromsar 
miljöförstöringen och istället kan bidra till en renare miljö. (Hussen, 2013, 269–270)	
	
Anledningen till att vi valt denna teori är att vi finner den intressant och väldigt aktuell 
eftersom vi vill tro att den globala ekonomin i dagsläget ligger på den senare halvan i 
figuren där satsningar görs för att förbättra den miljömässiga situationen. Som tidigare 
nämnt anser vi att begreppet hållbarhet har varit väldigt uppmärksammat de senaste åren 
vilket kan ses som en indikation på att företag har större fokus på detta idag än tidigare.	
	
3.2.3 Triple Bottom Line Model 	
Historiskt sett har företagandets huvudsakliga målsättning alltid varit att generera så hög 
ekonomisk avkastning som möjligt till sina ägare och investerare (Elkington, 1998). Så 
är även den allmänna uppfattningen idag, det finns en djupt rotad kultur. I vardagligt tal 
används ofta begreppet “den sista raden” när det talas om ekonomisk avkastning, vilket 
syftar till företagets bokslut där den sista raden på resultatrapporten visar företagets 
slutliga vinst eller förlust för bokslutsperioden. Det är vanligtvis företagarens 
huvudsakliga ambition att maximera värdet på denna post. Elkington (1998) har utvecklat 
en teori benämnd som Triple Bottom Line Model vilken strävar efter att bryta denna 
ledande norm och uppnå ett paradigmskifte. Enligt modellen bör företagare, förutom det 
ekonomiska resultatet, även innefatta sociala och miljömässiga ambitioner i den 
huvudsakliga målsättningen. Detta för att skapa en hållbar utveckling. Enligt teorin bör 
företagets målsättningar utvidgas till att även innefatta dessa mera mjuka värden som inte 
alltid kan mätas i kvantitativa termer. Elkington ger exempel på hur företagare kan arbeta 
med dessa sociala och miljömässiga aspekter. Sociala aspekter kan innefatta investeringar 
i företagets humankapital, men även humankapital på samhällsnivå. Miljömässiga 
aspekter kan innefatta motsvarande satsningar i naturkapital för att skapa förutsättningar 
för en hållbar utveckling (Elkington, 1998). 	

 
Figur 7. Illustration över sambandet mellan ESG-aspekterna i Triple Bottom Line. 
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4. Praktisk Metod	
I kapitlet om praktisk metod kommer vi beskriva hur vi har gått till väga när vi har 
utformat vår studie där vi bland annat går djupare in på hur vi valt respondenter, hur vi 
utformat intervjuguiden samt hur vi samlat in material till studien för att senare bearbeta 
det.  
	
Med utgångspunkt i vår problemformulering har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
metod där vi genom semi-strukturerade intervjuer samlar in information som därefter 
analyseras. Semi-strukturerad innebär att intervjuaren utgår från en mall men har 
möjlighet att gå utanför denna och ställa följdfrågor (Collis & Hussey 2014, 6). 
Bakgrunden till att vi valt att arbeta med ett kvalitativt angreppssätt snarare än kvantitativt 
är eftersom området vi undersöker hur banken arbetar med hållbarhetsfrågor vid 
kreditgivning.  
 
4.1 Val av respondenter	
Deltagarna i vår studie är grundad på fyra av de stora bankerna i Sverige; Handelsbanken, 
SEB, Danske Bank och Swedbank. Kriterierna vi hade var att det skulle vara en bank som 
har verksamhet i Sverige och som anses vara en av de större bankerna. Tidigt gjordes 
valet att utesluta mindre nischbanker för att kunna få en bättre validitet på vår studie. 
Vidare valdes det banker som har finansiering mot stora företag, vilket samtliga av dessa 
banker tillhandahåller. Valet av banker baserade sig på att vi tycker att de är olika sett till 
affärsmodellen, då exempelvis Handelsbankens affärsmodell baserar sig på att de har en 
decentraliserad organisation där “kontoret är banken” (Handelsbanken, 2018).	SEB är 
vidare en bank med som har tre strategiska prioriteringar; Ledande kundupplevelse, 
motståndskraft och flexibilitet samt tillväxt inom styrkeområden (SEB, 2017). SEB har, 
som vi upplever det, kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och har en tydlig profil för hur 
detta sker. Detta har de bland annat gjort genom gröna obligationer och gröna lån (SEB, 
2017). Vidare har vi valt Swedbank, som är den största svenska banken sett till antalet 
kunder. Swedbank beskriver dem själva som en djupt engagerad bank i bland annat 
hållbar finansiell utveckling, detta var något vi fann intressant och aktuellt för vår studie 
(Swedbank, 2018). Slutligen valdes Danske Bank som ses som en utmanare på den 
svenska marknaden men som ändå får anses som etablerad då det är Sveriges femte största 
bank (Danske Bank, 2018). 
 	
Vi har valt respondenter som arbetar på dessa banker utifrån vilken roll de har då samtliga 
respondenter arbetar med krediter och framförallt krediter till större företag. Vi ville 
genom detta säkerställa att våra respondenter hade liknande bakgrund vilket gör studien 
mer träffsäker. Vi har valt att använda oss av en typ av bekvämlighetsurval, vilket är ett 
icke sannolikhetsurval. Detta urval baserar sig på att respondenterna väljs för att de finns 
tillgängliga (Hartman 2004, 243). En fördel med detta är urval är att det blir ett bra urval 
då det är positivt ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv (Hartman 2004, 243). För 
vår studie passade detta alternativ bäst då vi själva kunde välja vilka som vi tyckte var 
intressanta att intervjua och på så sätt, som tidigare nämnt, få respondenter som hade 
liknande arbetsuppgifter inom respektive bank. 
	
4.2 Utformning av intervjuguide	
Vårt grundfundament med vår intervjuguide är att i princip samtliga frågor ska utgå från 
teorier sett ur olika perspektiv. Vi har i utformningen av guiden utgått från mer generella 
frågor för att sedan specificera frågorna djupare inom vissa ämnen ju längre i intervjun vi 
kommer. 	
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Intervjuguiden är ett dokument som syftar till att tydliggöra studiens syfte och upplägg 
för respondenten så att denne kan förbereda sig samt att underlätta för forskaren att få 
korrekta svar på studien frågeställningar (Bryman, 2011, 419). 	
	
4.3 Access	
Överlag har accessen till våra respondenter varit väldigt god. Samtliga tillfrågade har med 
till synes positiv inställning valt att ställa upp och medverka i studien. Som tidigare nämnt 
har respondenterna utgjorts av personer som arbetar som kreditanalytiker eller liknande 
roller, huvudsakligen med fokus på krediter till större företag. Dessa har vi nått genom 
att inledningsvis kontaktat hållbarhetsansvariga på centrala kreditavdelningar eller 
avdelningar för stora företagskunder som sedan lotsat oss vidare till personer bättre 
lämpade för att delta i studien. Genomgående har vi fått väldigt positiv respons från de 
personer vi varit i kontakt med då många uppmärksammat ämnets aktualitet och relevans 
samt att de tycker vi gjort ett bra val som väljer att fördjupa oss inom detta område. 	
	
4.4 Datainsamling 
Grundfundamentet i vår datainsamling har baserat sig på att vi hade som anspråk att göra 
intervjuer utifrån en intervjumall men med möjlighet till avstick i områden där vi har 
möjlighet att gå djupare på vissa ämnen som vi märker skiljer sig mellan de olika 
aktörerna. Detta tillvägagångssätt styrks av metoden semistrukturerade intervjuer, denna 
typ av intervjumetodik ger respondenten en typ av oberoende att kunna svara fritt på 
frågorna (Bryman 2011, 415). Vidare har Collis och Hussey (2014) argumenterat på ett 
positivt sätt för denna typ av intervju då det dels genomförs på en plats där respondenten 
känner sig bekväm och hemma vilket i sin tur ska ge bättre möjligheter till bra svar. Collis 
och Hussey (2014) skriver också att denna intervjumetodik har en tendens att bli 
utförligare. Detta är något vi har tagit i aspekt när vi valde just denna typ av datainsamling 
då vi ville genomföra en djupare diskussion på hur bankerna arbetar kring detta område 
och mer djupgående än vad en kvantitativ metod hade gett oss.  
 
Tre av våra fyra intervjuer skedde på plats hos på de olika respondenternas respektive 
kontor i Stockholm. Vi kunde tydligt se en skillnad hur de fysiska mötena skiljde sig från 
det mötet vi hade via videolänk. Under de fysiska mötena upplevde vi en annan dynamik 
i intervjun då det blev, enligt vår uppfattning, bekvämare att komma in på olika 
fördjupningar utifrån vår intervjumall. Något vi har tagit beaktning här är att den första 
intervjun vi hade skedde via video. Att det var vår första intervju kan ha en inverkan på 
hur intervjun upplevdes från vår sida.  
 
Vår utgångspunkt var att träffa samtliga respondenter, på grund av att respondenterna har 
ett mycket fullspäckat schema samt att samtliga respondenter arbetar i Stockholm så fanns 
det inte möjlighet att träffa alla personligen. Intervju via video eller telefon har dock en 
positiv aspekt då tidsramen blir mer anpassningsbar och att det då går att undvika 
eventuella resekostnader (Collis & Hussey 2014, 134). 
 
Vi valde att spela in alla intervjuer eftersom detta skulle ge oss en bättre dynamik i 
intervjun och att vi skulle kunna koncentrera oss fullt ut på själva intervjun. Detta har 
skett efter att respondenten har gett oss godkännande till detta vilket ingen av 
respondenterna har haft någon invändning mot. 
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Intervju Datum och tidsåtgång Genomförande 

Bank A 2018-04-20, 43 minuter Videointervju 

Bank B, två respondenter 2018-05-02, 51 minuter Personlig intervju 

Bank C 2018-05-03, 39 minuter Personlig intervju 

Bank D 2018-05-03, 44 minuter Personlig intervju 
Figur 8. Matris över de intervjuer som studien innefattar.  
	
4.5 Databearbetning 
Vi har transkriberat hela intervjuerna eftersom vi ansåg att det genom transkribering blev 
behändigare för att tillsammans kunna plocka ut den information från intervjuerna vi var 
av uppfattningen av som var mest relevant för vår studie. I och med att vi enbart hade 
fyra stycken längre intervjuer blev detta inte något som var tidskrävande för oss. 
 
Utifrån det transkriberade materialet har vi sedan skrivit ihop empirin för att sedan göra 
vår slutliga analys av studien. Vidare har vi valt, dels enligt konfidentialitetskravet och 
att vissa av respondenterna bad om det, anonymiserat både bankernas namn samt 
respondenternas namn. Detta är något vi höll med om då vi hade som förhoppning att 
respondenterna kunde ge mer utförliga svar på frågorna då de fick möjligheten att tala 
mer från egna uppfattningar och upplevelser. 
 
4.6 Etiska aspekter	
Vid forskning och studier likt denna är det väldigt viktigt med etiska principer. Enligt 
Bryman (2011, 131–132) finns det fyra huvudsakliga etiska principer som bör följas, dels 
för att skydda studiens respondenter men även för att skapa legitimitet för studien. Dessa 
fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Bryman, 2011, 131–132). 	
	
Informationskravet innebär att respondenterna bör få information om studiens syfte och 
innehåll samt information om frivilligt deltagande och vilka huvudsakliga frågor som 
studien baseras på. Vi har uppnått informationskravet genom att skicka ut vår 
intervjuguide via mejl till våra respondenter i god tid innan respektive intervju. 	
	
Samtyckeskravet handlar om att studiens deltagare ska själva få besluta kring sitt 
deltagande. Detta har vi uppnått genom att informera respondenterna om det frivilliga 
deltagande och att de själva får besluta kring deltagande och avstå att besvara vissa frågor 
om de så önskar. 	
	
Konfidentialitetskravet innebär att all information om respondenterna ska behandlas 
varsamt och med noggrannhet för att undvika att obehöriga personer tar del av 
informationen. Detta har uppnåtts genom att vi hanterat all information konfidentiellt och 
med stor varsamhet. 	
	
Nyttjandekravet handlar om att den information som respondenterna delar med sig av 
enbart används till denna specifika studie och aldrig till något annat syfte. Även detta har 
vi tagit hänsyn till och kommer ej använda informationen till annat. 	
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5. Empiri 
I empirikapitlet presenterar vi resultatet från undersökningen, vi har valt ut de delar från 
intervjuerna vi anser är viktigast för vår studie. Intervjuerna är helt anonymiserade efter 
önskemål från respondenter, det vill säga både banken de arbetar på samt respondenten 
är bägge anonymiserade. 	
	
5.1 Bank A	
5.1.1 Bakgrundsfakta om respondenten 	
Respondenten har arbetat på Bank A sedan 1991 och med företagskrediter sedan 1993, 
innan det arbetade hen på bankens Corporate Finance-avdelning med M&A-affärer. Idag 
arbetar respondenten på avdelningen för kreditanalys. Respondentens jobb är att utveckla 
verktyg och modeller samt att agera stöd för och utveckla kreditanalytikerna. Vidare 
fungerar hen som ett bollplank till kreditanalytikerna i mer invecklade transaktioner och 
analyser. En annan del i respondentens arbete är just att arbeta med analysaspekterna av 
bankens hållbarhetsarbete. 
  
5.1.2 Bankens definition av hållbarhet 
Respondenten förklarar att hen inte konkret arbetar med hur banken definierar hållbarhet 
utan mer hur de applicerar hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet, det vill säga i 
kreditprocessen. Vidare förklarar respondenten att de har generella utbildningar inom 
banken som alla gör och sedan mer specialiserade utbildningar beroende på vilken sektor 
de arbetar mot. Hen berättar vidare att analysen av hållbarhetsaspekten i kreditprocessen 
inte är ett eget ben i kreditprocessen utan det är något som ingår i flera delar av analysen.  
 
Under flertalet gånger under intervjun återkommer respondenten till att 
hållbarhetsanalysen är en integrerad del i kreditanalysen som i slutändan syftar till att 
bedöma motpartens återbetalningsförmåga. I banken delar de upp denna analys i 
affärsrisk och finansiell risk. I affärsrisken undersöker de bland annat miljöaspekter, 
beroende på vilken verksamhet kunden bedriver. Respondenten ger exempel på att om 
det är ett klädföretag som har stora leverantörer i utvecklingsländer är det viktigt att 
säkerställa att arbetet där sker i goda förhållanden. Vidare berättar hen att de inte har 
någon specifik mall för hållbarhetsarbete exempelvis att de studerar specifikt ESG-
frågorna utan det är mer invävt i själva processen. 	
	
5.1.3 Hållbarhetsanalysens utformning	
Respondenten förklarar att för en stor del av hållbarhetsgenomgången ligger företagens 
hållbarhetsredovisning till grund. Hen berättar även att de pratar med företagen och ställer 
en hel del frågor om bland annat hur de arbetar med miljöaspekter, ledningsfrågor och 
hur de arbetar med leverantörskedjan. Vidare anser respondenten att det har blivit ett 
större fokus på hållbarhet i samhället idag och upplever att hållbarhet har blivit ett mer 
samlat begrepp idag.  
 
“Jag jobbade redan för 20–25 år sedan med att ta in dessa faktorer i analysen men då 
kallades det inte hållbarhet.”	
	
Tidsmässigt anser hen att det är svårt att säga hur mycket tid de lägger på just 
hållbarhetsanalysen eftersom den är integrerad i övrig analys. De delar inte upp finansiell 
analys och hållbarhetsanalys utan det genomsyrar allting. Respondenten exemplifierar 
detta genom att när de analyserar återbetalningsförmågan kan de se hur efterfrågan skulle 
kunna påverkas av hållbarhetsöverväganden. 	
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Förutom att bedöma hållbarhetsrisker i kundens egen verksamhet måste man även beakta 
hållbarhetsaspekter i dess leverantörskedja. Respondenten berättar att omfattningen av 
analysen av underleverantörer varierar ganska mycket beroende på vad det är för bransch. 
Hen berättar att i de fall där det är blir aktuellt så förs en dialog med kunden för att 
analysera och undersöka detta, exempelvis hur policyn för att säkerställa att företaget har 
en ren och hållbar leverantörskedja ser ut. I många fall kan det vara väldigt svårt att 
analysera underleverantörer till företagskunderna enligt respondenten eftersom dessa kan 
vara många till antalet och dessutom verksamma i avlägsna marknader vilket försvårar 
analysen. På grund av detta blir det extra viktigt att förstå kundens egna policy samt 
governance-struktur.  
	
5.1.4 Risker	
Respondenten anser att bankens riskklassificering blir mer pricksäker vid ett 
inkluderande av hållbarhetsrisker eftersom dessa risker alltid måste finnas med men att 
tidshorisonten har en stor del i detta. Vidare berättar hen att många hållbarhetsrisker som 
exempelvis klimatförändringar kan vara något som påverkar låntagaren långt i framtiden, 
så långt som 50 år framåt. Därför kan det bli svårt att ta hänsyn till det på ett djupt plan i 
analysen som görs idag. De får istället försöka väga in det och undersöka hur företaget 
arbetar med den typen av risker och sedan kalibrera och vikta utifrån detta.  
På frågan om hur inkluderandet av hur hållbarhetsanalysen kan påverka lönsamheten 
negativt eller positivt svarar respondenten att det givetvis tar tid men det är svåra 
överväganden som de måste göra. Detta eftersom att om detta exkluderades skulle de dels 
kunna få obehagliga överraskningar som kan sluta i rena kreditförluster. En annan aspekt 
på det är att de vill säkerställa att de krediter de beviljar är till bolag som har värderingar 
och etik i sitt arbete och som har ett förhållningssätt som överensstämmer med bankens 
egna.	
 
Respondenten berättar vidare hur arbetet med olika typer av risk är integrerat i analysen 
där de framförallt analyserar återbetalningsförmågan men samtidigt kan ryktesrisk 
påverka återbetalningsförmågan på lång sikt. Hen anser att om ett företag får dåligt rykte 
på grund av att företaget har barnarbete i Bangladesh eller liknande så kan det se dåligt 
ut även för banken eftersom de finansierar det. Vidare kan en sådan sak leda till bojkott 
från kunder vilket i sin tur påverkar intäkterna negativt. Som tidigare nämnt så lånar de 
ut pengar ofta på lång sikt med lång återbetalningstid och på den tiden kan mycket hända, 
så en ryktesrisk idag kan i teorin utveckla sig till en ekonomisk risk på några års sikt.  
	
Fortsättningsvis upplever respondenten att det skiljer sig mellan branscher som påverkar 
miljön mer än andra, såsom tung industri och flygindustrin. Samtidigt finns det andra 
branscher där exempelvis barnarbete och dåliga arbetsförhållanden är vanligt 
förekommande trots att miljöaspekterna är försumbara. Detta gör enligt respondenten att 
de inte ser några specifika högriskbranscher utan de ser tydliga hållbarhetsrisker i 
samtliga branscher. Hen berättar att om vi backar bandet några år så analyserades 
liknande aspekter men hållbarhet innefattar då i huvudsak miljöaspekter. Fortsättningsvis 
säger respondenten att det inte heller finns några specifika branscher eller företag som de 
helt och hållet undviker på grund av för stora hållbarhetsrisker, de vill undvika en sådan 
generalisering och gör istället en separat analys för varje specifikt bolag.  
 
Vi frågar även om skillnaden mellan hållbarhetsrisker kan leda till någon inverkan på 
prissättningen gentemot kund exempelvis ifall företag med större hållbarhetsproblematik 
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kan få betala högre räntor på sina lån än mer miljövänliga bolag. Respondenten berättar 
att generellt är det den samlade risknivån som styr priset och hållbarheten är en del av 
detta. 	
	
5.1.5 Hållbarhet, välstånd och samhällsansvar	
Sett ur kredittagarens perspektiv kan respondenten inte se något samband mellan 
företagens lönsamhet och dess satsningar på att arbeta hållbart. Hen upplever dock att de 
mindre bolagen arbetar ofta på ett mindre sofistikerat sätt på hållbarhet. Hen poängterar 
dock att det inte därmed betyder att de inte gör någonting. De företag som respondenten 
arbetar med som är i de lite större segmenten har ofta hållbarhet högt på sin agenda 
eftersom det ofta får uppmärksamhet från externa parter och media samt hos allmänheten. 
Hen förklarar även att det finns en risk att tappa kunder och få dålig publicitet om de inte 
är aktiva på hållbarhetsområdet, därav faller det sig naturligt att företagen arbetar mycket 
med detta. Vidare berättar respondenten att hen tror att banken kan påverka företagens 
hållbarhetsarbete genom att ställa hårdare krav på hållbarhet.	
	
“Vi som bank är en av de intressenter som företaget är beroende av. Om vi som bank 
ställer krav, och att även andra banker gör det, då är det en förutsättning att företaget 
levererar en viss standard på sitt hållbarhetsarbete - annars får de ingen 
bankfinansiering.”	
	
Respondenten berättar vidare att hen anser att bankerna har en viktig roll precis som alla 
andra aktörer i näringslivet och ekonomin i stort, där det gäller att ta ansvar för att verka 
hållbart. I vår fråga om ett fall där en kund presterar sämre ekonomiskt men gör en stor 
nytta miljömässigt ur ett samhällsperspektiv och hur den aspekten väger i kreditbeslutet 
berättar respondenten att utifrån kreditanalys-perspektivet måste de förhålla sig till 
återbetalningsförmågan. Sedan om banken skulle fatta ett mer strategiskt beslut angående 
detta är svårt för hen att besvara.   
	
5.1.6 Framåtblickande	
Respondenten berättar att krediterna följs upp minst en gång per år enligt 
myndighetskrav. Om banken anser att det är engagemang som de finner vara högre risk 
följer de upp det mer kontinuerligt vid behov. Själva uppföljningen görs genom att de 
följer upp siffrorna från årsbokslut, kvartalsrapporter och dylikt. Finns det avvikelser i 
dessa från vad de trodde, pratar de ofta med bolaget för att få förklaringar kring detta.  
 
Slutligen hoppas respondenten på att det kommer bli en mer enhetlig standard och att det 
kommer mer kvantitativa mått på hur bolagen går i hållbarhetsaspekten. Om ett bolag 
släpper ut en viss mängd koldioxid på ett år så hjälper detta inte banken på grund av att 
de inte vet hur mycket de släppte ut året innan eller för fem år sedan, menar respondenten. 
Om de inte heller vet vad konkurrenterna släpper ut säger siffrorna inte så mycket i sig 
om det ej finns siffror som de kan jämföra dem med.  
 
5.2 Bank B 	
5.2.1 Bakgrundsfakta om respondenten	
I intervjun med Bank B var det två stycken respondenter som deltog därför kommer vi 
för enkelhetens skull kalla dem för respondent 1 och respondent 2. Respondent 1 har 
arbetat på den aktuella banken i cirka 10 år och 12 år i branschen. Respondent 2 har 
arbetat på samma bank hela sin karriär, cirka 23 år. Vidare har de arbetat med 
företagskrediter 12 år respektive 20 år. Deras arbetsuppgifter består av att de arbetar i ett 
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team på tre personer med en kreditportfölj om cirka 80–100 stora och ofta börsnoterade 
bolag. De arbetar tillsammans i en typ av kreditanalytikerroll och ser över dels den 
befintliga kundstocken men arbetar även med prospektering av nya kunder.  
	
5.2.2 Bankens definition av hållbarhet	
När det gäller bankens definition av hållbarhet är grundtanken i ett stort perspektiv att 
inte förbruka mer än vad vi lämnar vidare till nästa generation. Vidare har banken delat 
upp det i olika områden där de olika områdena är; kundrelationen, ansvarsfull 
arbetsgivare, klimatfrågor och bidra till samhället i stort. De vill vara en ansvarsfull aktör 
i alla dessa delar. 	
	
5.2.3 Hållbarhetsanalysens utformning	
Respondent 2 berättar att de till att börja med tar i beaktning vilken bransch det aktuella 
företaget verkar inom. Inom varje bransch har de ett ställningstagande och beroende på 
vilken bransch går de in och gör en djupare analys av bolaget. Respondent 2 förklarar 
vidare att det kommer mer och mer information från bolagen själva i form av exempelvis 
hållbarhetsredovisning och det gäller då att se vad som är fakta i denna information. 
Respondent 1 spekulerar i att en stor del av företagens CSR-arbete än så länge är 
marknadsföring och det är där utmaningen för banken blir då att identifiera vad som är 
fakta och vad som är marknadsföring.  
	
“Det är lätt att hållbarhetsredovisningen blir glossy paper, men vad är egentligen 
fakta?”	
	
I själva analysen arbetar de en hel del med externa aktörer för att få en tredje parts syn på 
riskerna i olika bolag eller branscher. De utvecklar internt just nu verktyg för olika 
branscher där de ska kunna se om det finns förhöjda risker inom vissa branscher och vilka 
dessa risker kan vara. Respondent 1 utvecklar detta resonemang genom att förklara att de 
upplever att de för tillfället är mitt i ett arbete för att formalisera hela arbetet och processen 
för hur de ska dokumentera hållbarhetsaspekter i kreditprocessen. Respondent 2 ger 
exempel på att det kan vara förhöjda risker för mutor i byggbranschen.  
 
Respondent 2 adderar även en personlig reflektion kring kreditbedömningen där hen 
berättar på att hänsyn måste tas till hur kredittagaren gör avtryck i den specifika bransch 
denne verkar i. Respondent 2 nämner hur stora stålbolag och dylikt i Sverige ligger bra 
till i hållbarhetsprofilen om en jämförelse görs med exempelvis kinesiska motsvarigheter. 
Där förklarar respondenten att det är viktigt att inte exkludera utan istället se till vilket 
arbete de gör. 	
 
Respondenterna upplever att analysen av hållbarhetsaspekter har förändrats de senaste 
åren genom att bland annat inkludera ESG-risker (Environmtenal, Social, Governance). 
Detta har blivit en standardpunkt i deras kredit-PM där dessa risker kommenteras. 
Tidigare låg fokus på miljöaspekter vad gäller hållbarhet.	
	
Respondent 2 berättar att de inte kommit så långt med analys av underleverantörer, skulle 
detta ske så går de in och undersöker det specifikt. Detta är ingenting som görs generellt. 
Skulle det uppstå en situation skulle de kontakta sin kund i första hand och ta diskussionen 
med dem. Hen fortsätter och säger att sista alternativet skulle vara att kontakta 
underleverantören men enbart om de har samtycke med sin kund att göra detta. 
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5.2.4 Risker 
Gällande hur bankens risklassificiering kan bli mer pricksäker om hållbarhet inkluderas 
svarar Respondent 2 ja mot bakgrund av att ytterligare en risk i bedömningen adderas till 
helheten och därför bör det bli mer pricksäkert. Vidare utvecklar hen att det är en kostnad 
för banken att göra denna utvidgade analys men att banken vill göra den investeringen, 
sedan är det givetvis en kostnadsfråga som är svår att bedöma. Fortsättningsvis säger 
respondent 2 att utvecklingen gått väldigt fort de två senaste åren men att de vill 
upprätthålla långsiktiga relationer med sina kunder och därför är det väldigt viktigt att det 
blir rätt i analysen. 	
	
Ryktesrisken för banken är något som hela tiden finns med i processen berättar 
Respondent 2. Detta eftersom all kreditgivning och alla kunder de har måste de kunna stå 
bakom.  
  
Vidare berättar Respondent 1 att de inom vissa segment inom vissa branscher har en mer 
restriktiv syn och i vissa fall är det nej direkt, exempelvis kärnvapen och oljebrytning på 
vissa platser. Respondent 1 adderar att det är en väldigt stor gråzon och att de måste ta 
ställning till olika scenarier som uppstår.  
	
5.2.5 Hållbarhet, välstånd och samhällsansvar	
På banken har de påbörjat arbete med att utbilda personalen inom detta och de arbetar 
med olika projekt som drivs för att föra ESG-riskfrågeställningen framåt. På frågan om 
de tror att det finns något samband mellan företags lönsamhet och dess satsningar på att 
arbeta hållbart tror Respondent 2 att det finns en möjlighet att så är fallet. Respondent 2 
utvecklar detta genom att om inte företagen arbetar med de risker som på sikt kan leda 
till konsekvenser måste banken vara vaksam.  
 
Respondent 2 berättar att som långivare är banken en intressent och har en annan position 
än företagets investerare och har därmed en annorlunda roll. Investerare på aktiesidan har 
lättare att påverka specifika företags hållbarhetsarbete eftersom de är ägare. 
Respondenten tycker att detta går sida vid sida. Är de inte nöjda med kredittagarens ESG-
arbete kommer det att få konsekvenser, som tidigare nämnt av räntehöjningar och som 
sista steg att välja bort företaget. Respondenterna anser att bankens ansvar i frågan är att 
vara en god samhällsmedborgare och att bankerna bygger på förtroende samt att bankerna 
ska skapa värde till sina aktieägare. 
Frågeställningen kring hur ett sämre ekonomiskt presterande företag kan ha en fördel på 
grund av gediget hållbarhetsarbete bemöter respondenterna med att säga att de kan ta 
intryck av det som en positiv aspekt, men att det i så fall snarare skulle röra sig om någon 
typ av sponsring. Respondent 2 berättar att kreditförluster är så pass dyra att de inte kan 
finansiera en dålig verksamhet för att de gör något bra eftersom att banken i sin roll som 
långivare har ett ansvar gentemot sina aktieägare.  	
	
Gällande hållbarhetsarbetets påverkan på prissättningen säger Respondent 2 att de inte 
arbetar så kring prissättning i dagsläget men att det är ett område där de utreder 
möjligheterna till att implementera detta. De berättar att ett företag som har en hållbar 
affärsplan och hållbar strategi genom detta även har en lägre risk per definition och därav 
bör de ha ett bättre pris. De håller just nu på att utvärdera detta och har börjat ta kontakt 
med deras kunder kring gröna lån men det är inte något som finns i deras portfölj för 
närvarande.  
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5.2.6 Framåtblickande 
Banken följer upp sina krediter minst en gång per år om det inte har skett någon ny 
ansökan i kreditengagemanget. I så fall gör de en uppföljning i samband med den också. 
De arbetar just nu med att försöka höja nivån i deras portfölj och sätta upp mer konkreta 
mål. Respondent 2 nämner bland annat att det har förts diskussioner om att ta fram något 
typ av miljömässigt nyckeltal. Detta är dock inget som är konkret i nuläget. 
 
Respondent 1 berättar att framgent arbetar banken i hög takt för att få bättre verktyg på 
plats. Det är ett väldigt stort fokus för banken i år, säger Respondent 1. Respondent 2 
anser vidare att det är önskvärt att ESG-frågor blir en naturlig del i kvartalsrapporter, 
investerarmöten och så vidare. 	
	
5.3 Bank C 
5.3.1 Bakgrundsfakta om respondenten  
Respondenten har arbetat i bankbranschen i 20 år varav majoriteten av tiden i Bank C. 
Vidare har respondenten arbetat med företagskrediter i 18 år i olika positioner. 
Respondenten arbetar idag i en position som produktägare för finansieringsprodukter mot 
företag. Tidigare har hen arbetat som bland annat kontors- och företagschef samt som 
kundansvarig på avdelningen för stora företag. Respondenten arbetar idag med alla typer 
av bolag, från de allra minsta till de absolut största. 
 
5.3.2 Bankens definition av hållbarhet 
Respondenten berättar att hållbarhet i deras bank är något som ska vara djupt integrerat i 
hela bankens verksamhet. I just begreppet hållbarhet vill de ta ansvar för ett socialt liv 
och ett sammanhang på en global nivå. Respondenten berättar att till att börja med får alla 
medarbetare på banken utbildningar kontinuerligt inom miljö och hållbarhet. De vill 
initiera sitt hållbarhetsarbete inifrån med eget hållbarhetstänk och få sina anställda att 
tänka hållbart för att detta i förlängningen ska spridas till kunderna också. Respondenten 
utvecklar med att de studerar alla aspekter inom begreppet hållbarhet och tycker att det 
är viktigt att vara en del av samhällets uppbyggnad med Sverige som primärt fokus. 
Fortsättningsvis anser respondenten att det känns förlegat att bara prata i termer om miljö 
när det gäller hållbarhet utan det är viktigt att se till hela det breda begreppet som 
hållbarhet innefattar med bland annat mänskliga rättigheter, antikorruption och så vidare.  
 
5.3.3 Hållbarhetsanalysens utformning 
Vid ett kreditbeslut tar de in information från bolaget för att sedan sammanställa detta i 
ett kredit-PM och där är hållbarhetsanalysen en viktig del. Är det inte grönt ljus på den 
analysen så ska det finnas goda skäl att de ska gå vidare med krediten. I själva 
kreditprocessen har Bank C hållbarhetsanalysen som en separat analytisk del och hen 
poängterar att det är viktigt att kunna visa just denna del explicit i materialet så den inte 
framstår som oklar när det väl ska fattas ett beslut. Själva tidsåtgången i just denna del av 
analysen är enligt respondenten svår att uppskatta då den på något sätt alltid finns i 
bakgrunden då alla frågor måste ha ett hållbarhetstänk. För att få någon slags indikation 
skulle respondenten uppskatta att det är cirka 15% av tiden i ett kreditbeslut som går åt 
till att göra hållbarhetsanalys av det aktuella bolaget. 
 
Gällande analysen av underleverantörer är detta inte något som görs generellt men det 
kan finnas branscher eller företag som kan vara väsentliga att detta görs. Det största 
ansvaret läggs dock på kunden då kontakten sker direkt med denne och sedan förmedlar 
kunden det vidare till sina underleverantörer. Respondenten säger att det är viktigt att de 
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vill kunna förlita sig på kunden i dessa fall och om det är något som verkar bristfälligt tar 
de den diskussionen med kunden direkt.	
 
5.3.4 Risker 
Respondenten är övertygad om att inkluderandet av hållbarhetsanalysen i ett kreditbeslut 
påverkar bank C positivt både sett ur aspekten hur kreditbedömningen blir mer pricksäker 
och att det blir lönsammare för banken på sikt. Detta utvecklas genom att om företaget 
som lånar pengarna har koll på hållbarhetsprocessen och hållbarhetsfrågor gör att det 
känns tryggare för banken. Fortsättningsvis säger hen att det handlar om ett förtroende 
mellan parterna och att vi just nu kanske befinner oss lite i en mellantid men om vi blickar 
några år framåt kommer detta vara en väldigt väsentlig del att ha med sig. De som inte 
lever och verkar i detta kommer få det tufft och eftersom banken vill arbeta långsiktigt 
med sina kunder kommer det definitivt vara lönsamt att analysera hållbarhetsaspekten vid 
en kredit, avslutar respondenten. 	
 
Banken är medveten om den ryktesrisk som icke-ansvarsfull kreditgivning kan medföra 
och vill därför inte gå in i vissa typer av branscher eller bli sammankopplade med vissa 
typer av företag eller personer. Detta skulle kunna försämra bankens varumärke och ett 
försämrat rykte som konsekvens. De har branscher som de ser som hög respektive låg 
risk och har utifrån dessa branschriktlinjer. Två branscher där bland annat banken 
specifikt vill hålla sig borta är vapen- och kolbranschen som en konsekvens av detta. 	
	
5.3.5 Hållbarhet, välstånd och samhällsansvar	
Banken har ett flertal hållbara kreditprodukter som bland annat gröna lån och lägre ränta 
på billån om bilen är en miljöbil samt vindkraftslån. Vidare berättar respondenten att de 
har flera produkter med en grön agenda som de arbetar med just nu som inte är lanserade 
till marknaden ännu. Respondenten säger dock att hen tror att banken behöver skapa ännu 
bättre incitament för detta och det är något som kommer ske naturligt. Detta 
vidareutvecklas genom att förklara om en kund verkar inom hållbara sammanhang bör 
det bli mindre risk och därför bör det prissättas utifrån att det är en lägre risk. 
Fortsättningsvis säger hen att det inte är så tydligt samband idag men att kopplingen 
kommer bli tydligare framgent.  
	
Sambandet mellan företagens lönsamhet och dess satsningar på att arbetar hållbart tror 
respondenten att det kan finnas ett sådant samband i alla fall över tid. Hen tror att många 
företag kommer inse att det är värt väldigt mycket att göra dessa satsningar i deras arbete 
och att det inte behöver kosta speciellt mycket om företagen ständigt lever i ett 
hållbarhetstänk.  
 
Fortsättningsvis säger respondenten att banken har en viktig roll i att påverka företagens 
hållbarhetsarbete.  
 
“Genom att banken driver mot en mer positiv utveckling kommer företag att tänka i nya 
banor och sträcka sig lite till”	
	
Detta citat utvecklar respondenten med att berätta hur företagen förhoppningsvis inser 
detta själva och på så sätt kan iscensätta en starkare och mer positiv utveckling kring 
detta. Slutligen berättar respondenten att hen trots allt upplever att de flesta 
företagskunder som hen har varit i kontakt med de senaste åren har ett starkt 
hållbarhetstänk. 	
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5.3.6 Framåtblickande 
Respondenten berättar under intervjun att krediterna följs upp en gång per år och 
hållbarheten är en del av det, dock följs det inte upp lika djupt som första gången. Vidare 
utvecklar respondenten att om så skulle vara fallet att de skulle behöva följa upp 
hållbarheten hos kredittagaren årligen bör de ställa sig frågan om det är rätt kund för dem. 
En djupare uppföljning görs om något har förändrats gällande just den punkten från 
föregående år. 
 
Respondenten berättar ännu en gång om hur de arbetar tydligare med externa 
tredjepartsaktörer i komplexa hållbarhetsfrågor för att få ytterligare perspektiv i frågan 
och utöka hållbarhetsanalysen en dimension. Genom dessa externa aktörer kan det både 
bli kvantitativa och kvalitativa delar som adderas i analysen. Slutligen tror 
intervjupersonen att hållbarhet generellt kommer bli mer reglerat, exempelvis att det finns 
någon aktör som kan certifiera likt det idag finns i fastighetsbranschen kring 
miljöcertifiering. 	
	
5.4 Bank D 	
5.4.1 Bakgrundsfakta om respondenten	
Respondenten har arbetat i banken under drygt 20 år och började precis i samband med 
sin universitetsexamen. Personen har inte arbetat på några andra banker. Sedan 2007 har 
fokus legat på kreditsidan med företagskrediter. Sedan 2010 har respondenten arbetat som 
kreditanalytiker för en avdelning som specialiserar sig mot bankens allra största 
företagskunder och oftast är dessa bolag stora internationella börsnoterade aktörer. På 
avdelningen finns det ingen specifik gräns kring bolagsstorlek för att det ska innefattas 
av denna avdelning utan banken gör en bedömning kring vilka bolag av deras kunder som 
har en tillräckligt stor komplexitet.	
	
5.4.2 Bankens definition av hållbarhet	
Respondenten upplever inte att banken har någon gemensamt vedertagen egen definition 
av hållbarhetsbegreppet utan fokus ligger på att alltid agera ansvarsfullt och långsiktigt 
samt att vara aktiv där de kan påverka, såväl direkt som indirekt. 
Respondenten säger att de som kreditgivare har en viktig roll som kan ställa frågor och 
krav till sina kredittagare vilket leder till att de verkar för hållbarhet. Respondenten 
upplever att detta är något som arbetas med på bred front inom banken. I banken har 
samtliga anställda genomgått en grundläggande utbildning inom hållbarhetsrelaterade 
ämnen.	
	
5.4.3 Hållbarhetsanalysens utformning	
Respondenten berättar att enligt bankens bestämmelser kring hållbarhetsanalys i 
kreditprocessen så är hållbarhet något som ska granskas och kommenteras i det PM som 
skrivs för varje företagskund som upptar en kredit i banken. Denna granskning ska 
innehålla en analys av hur hållbarhetsrelaterade risker kan påverka verksamheten 
framgent med störst fokus på miljöaspekter. De företagskunder som respondenten arbetar 
mot uteslutande är väldigt stora börsnoterade bolag som därmed enligt lagkrav även 
redovisar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsredovisning. I och med detta upplever 
vår respondent att tillgången på information är väldigt god och förutsättningarna för en 
utförlig hållbarhetsanalys är goda. Respondenten berättar vidare att flertalet av dessa stora 
bolag är beroende av diverse typer av miljöcertifieringar för att kunna vara gångbara på 
sina egna marknader. Detta är en kvalitetsstämpel som underlättar för bankens 
analysarbete av hållbarhetsaspekter. 	
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Utöver företagskundernas egna hållbarhetsredovisning så berättar vår respondent att de 
även använder sig av hållbarhetsanalyser från oberoende tredjepartsaktörer. 
Respondenten anser att dessa verktyg ger ett relativt heltäckande underlag för 
hållbarhetsanalys vilket innebär att det sällan krävs ytterligare kompletteringar såsom 
specifika frågor till kunden. Respondenten berättar däremot att det är vanligt att 
företagskunderna själva tar eget initiativ till att presenteras sitt hållbarhetsarbete eftersom 
de tycker att det är ett viktigt arbete som även genererar mycket goodwill. Dialoger kring 
hållbarhet på bankens initiativ handlar oftast om varianter av grön finansiering, berättar 
respondenten. Tack vare att det finns så pass mycket tillgänglig information så anser vår 
respondent att hållbarhetsanalysen inte är särskilt tidskrävande, hen uppskattar att detta 
moment motsvarar cirka 15 % av tidsåtgången vid en normal kreditprövningsprocess.	
	
Respondenten upplever att analysen av hållbarhetsaspekter som en del i kreditprocessen 
har förändrats en hel del de senaste åren. När hen började arbeta med kreditanalys mot 
företagskrediter för drygt tio år sedan var detta nästintill obefintligt i bankens processer 
och de hållbarhetsaspekter de arbetade med var i huvudsak miljörelaterade. De senaste 
åren upplever vår respondent att detta har förändrats till att vara väldigt högt prioriterat 
och omfattande i analysen samt att begreppet hållbarhet har utökats till att även innefatta 
sociala och etiska aspekter. Respondenten tror dock att branschen i allmänhet, och banken 
i synnerhet ännu är mitt i förändringsprocessen och att det kommer fortsätta att hända en 
hel del de närmaste åren kring hur banken arbetar med detta.	
	
Vad gäller underleverantörer så berättar vår respondent att de flesta kunderna på dennes 
avdelning ofta har tusentals underleverantörer vilket gör det omöjligt att analysera 
hållbarhetsaspekter hos alla dessa. Hen berättar däremot att de flesta av dessa bolag 
skriver utförligt i sin hållbarhetsredovisning om hur de arbetar med att säkerställa 
kvaliteten hos sina underleverantörer vilket underlättar för bankens bedömning. 
Fortsättningsvis säger respondenten att hen aldrig varit med om något fall på sin 
avdelning där de tvingats börja analysera underleverantörer till sina kunder på grund av 
hållbarhetsrisker, men om banken upptäcker stora sådana risker kan de tvingas agera. 
	
5.4.4 Risker	
Att inkluderandet av hållbarhetsaspekter som en del i kreditprövningen leder till mer 
pricksäker riskklassificering är något som vår respondent är övertygad om. Hen säger att 
hållbarhet har blivit ett sådant viktigt område de sista åren att det är vitalt för 
företagskundens verksamhet att verka hållbart för att vara gångbara och 
konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Hen ger ett konkret exempel där ett 
bolag producerar en produkt som kan minska energiförbrukningen i en fastighet med upp 
emot 20%. Vår respondent tycker att detta ger företaget en mycket stark konkurrensfördel 
som bidrar till en god lönsamhet. Tvärtom ifall företaget misslyckas med att utveckla sin 
produkt till att vara energibesparande så kommer detta påverka företagets lönsamhet 
negativt när konkurrenter kan lyckas bättre. Vår respondent tror att om banken missar att 
se till denna typ av hållbarhetsaspekter i kreditprövningen så kan det definitivt försämra 
bankens riskklassificering.  
 
Fortsättningsvis tror hen även att inkluderandet av hållbarhetsaspekter i kreditanalysen 
kan gynna bankens lönsamhet på sikt genom minskade kreditförluster. Hen säger att detta 
är svårt att mäta i praktiken men tror ändå att den ökade tidsåtgången för att inkludera 
hållbarhetsanalys bör löna sig i längden. Detta eftersom att detta även är en så stor del för 
kunderna och därmed är det direkt relaterat till kreditrisk.	
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Eftersom olika branscher har olika stor miljöpåverkan har banken valt att bedöma vissa 
branscher som låg respektive hög risk vad gäller hållbarhetsaspekter, berättar 
respondenten. Hen berättar att banken ser tunga industrier som hög risk vad gäller 
hållbarhet och vissa branscher är helt uteslutna vad gäller finansiering. Banken har valt 
att inte finansiera vapentillverkning av etiska hållbarhetsskäl och även oljebranschen är 
de väldigt skeptiska till, berättar vår respondent. I dessa branscher är hållbarhetsriskerna 
så pass stora att bankens rykte kan drabbas om de är med och finansierar dessa. 	
	
5.4.5 Hållbarhet, välstånd och samhällsansvar	
Respondenten har svårt att se något samband mellan bättre hållbarhetsarbete hos företag 
med högre lönsamhet och motiverar detta med att hållbarhet har blivit så pass centralt de 
sista åren att det kan vara svårt att bli lönsamma utan att ha en tydlig policy och plan kring 
hållbarhet. Däremot tror respondenten att banken kan göra skillnad och påverka 
företagens hållbarhetsarbete genom att ställa krav vid kreditprocessen. Hen tror att detta 
gäller i större utsträckning vid finansiering av mindre bolag men ger exemplet att en 
företagare på egen hand kanske inte tar initiativ till att kontakta sin leverantör för att ställa 
frågor om dess hållbarhetsarbete, men om banken kräver det så blir det av och då lyfter 
de frågan. Vidare berättar respondenten att hen tycker att banken som är en stor aktör i 
det finansiella systemet och i samhället bär ett stort ansvar i hållbarhetsfrågan där det 
gäller att sända rätt signaler. 	
	
“Jag tycker absolut att man har ansvar att ställa frågan och visa att det är viktigt och 
något som ingår i vår kreditanalys. Däremot är det svårt att lägga hela ansvaret på 
banken att se till att dess kunder sköter sig. Men man har absolut ett ansvar att följa upp 
och uppmärksamma om det är något som händer.”	
	
Respondenten poängterar återigen att återbetalningsförmågan ständigt är det centrala i 
kreditanalysen och berättar att även om ett företag är duktiga på att arbeta hållbart men 
inte presterar ekonomiskt så kan aldrig hållbarhetsaspekterna kompensera det 
ekonomiska, eftersom detta skulle innebära alldeles för stora risker.  
Hen fortsätter med ett exempel inom stålindustrin där verksamheten är väldigt skadlig för 
miljön och där ett bolag som har planer på att göra stora investeringar för att förbättra sin 
process för hantering av avfall så är detta något väldigt positivt vid kreditanalysen men 
de ekonomiska aspekterna är alltid med. På frågan om hållbarhetsaspekter kan påverka 
prissättningen på så sätt att hållbara bolag får bättre priser på finansieringen och tvärtom 
svarar respondenten att det finns typer av grön finansiering där hållbara projekt får lägre 
finansieringskostnad. Detta är då kopplat till att bankens finansieringskostnad på gröna 
obligationer är lägre eftersom att dess investerare har lägre avkastningskrav på dessa.  	
	
5.4.6 Framåtblickande	
Vad gäller uppföljning så berättar respondenten att de i banken följer upp alla befintliga 
företagskrediter en gång per år samt i samband med nyutlåning och då följer de även upp 
hållbarhetsaspekten kortfattat. Vanligtvis ligger utgångspunkten endast i tidigare 
uppgifter och då stämmer kreditanalytikern av att inga väsentliga förändringar skett. 
Utöver denna årliga uppföljning krävs det större händelser som påverkar 
hållbarhetsrisken för att djupare analys ska ske. Respondenten exemplifierar genom att 
nämna utsläppskandalen kring Volkswagen år 2015. Denna typ av händelser skulle göra 
att banken följer upp hållbarhetsrisker allt djupare hos berörda bolag.	
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Avslutningsvis så berättar respondenten att hen upplever att detta område är mitt i en 
förändringsfas och det kommer att hända en hel del de kommande åren med bland annat 
interna förändringar inom banken för att effektivisera och underlätta. Respondenten 
berättar att gröna lån och andra produkter för att gynna finansiering av hållbara projekt är 
ett område där det hänt mycket sista åren och det är även mycket på gång de kommande 
åren. Respondenten tror även att regleringar kan införas men anser att det kan vara svårt 
att reglera bankerna utan mer rimligt kan vara att reglera bolag som verkar i de branscher 
där hållbarhetsriskerna är som störst. 	
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6. Analys 
I detta kapitlet för vi samman teoridelen och empiridelen för att se hur studiens faktiska 
utfall blev. Vi väver i kapitlet samman teori och empiri med vår egna analys för att kunna 
se om det finns några samband mellan teori och praktik. 
	
6.1 Bankens definition av hållbarhet 
Vad gäller bankernas egna definitioner av hållbarhet så observerar vi många likheter. Ett 
exempel är det faktum att samtliga respondenter upplever att begreppet hållbarhet har 
förändrats mycket i modern tid. Flera av våra respondenter berättar att de upplever att 
hållbarhet tidigare nästan uteslutande har handlat om miljöfrågor, men under de senaste 
åren har bankerna även börjat inkludera sociala, etiska och ekonomiska aspekter. 
Samtliga av våra respondenter hänvisar till de så kallade ESG-aspekterna; Environmental, 
Social and Governance, vilket är ett samlingsnamn för en bredare innebörd av hållbarhet. 
Exempel på de sociala aspekterna som numera lyfts fram är jämställdhet, mångfald och 
arbetsvillkor. Governance-frågorna kopplar an till etiska aspekter och kan handla om 
ledning, policy och internrevision bland annat.  
 
Vi observerar dock hur tre av fyra banker har generella utbildningar inom just hållbarhet 
som samtliga anställda tar del av. Vi kan tydligt se att Bank A och Bank D har kommit 
långt i detta arbete då de har både en generell utbildning samt temadagar eller fördjupade 
utbildningar inom den sektor de arbetar mot. Bank B har påbörjat arbetet och utvecklar 
sig inom det området men har inga generella utbildningar idag. Just detta fenomen är 
något som kan styrkas via Bebbington et al. (2008). Deras teori om ryktesrisk tar bland 
annat upp god kvalité hos de anställda samt att företaget tar ett socialt ansvar. Dessa 
aspekter är väldigt viktiga hos just banker då det är en bransch som har förtroende som 
en grundbult i affärsidén. Därför bör utbildningar och information kring hållbarhet vara 
en aspekt som bör tas på fullaste allvar för att bibehålla det förtroendet för branschen. 
	
Samtliga banker arbetar mot de av FN uppsatta Agenda 2030-målen där målsättningen är 
att ha en mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld år 2030 (Agenda 2030-
delegationen, 2018). I podcasten Hållbara Tillsammans nämner Parul Sharma (2018, 
10:55) att samtliga av dessa 17 uppsatta målen fungerar som ett kugghjul och ingen av de 
målen bör läsas för sig själv utan samtliga tillsammans. Samtliga av bankerna vi studerat 
har just valt ut vissa av målen eftersom att de är mer aktuella för den branschen de verkar 
inom. Eftersom att dessa banker är globala aktörer bör de således inte skärma av sig till 
att endast fokusera på vissa områden inom detta, då de mer eller mindre kommer i kontakt 
med samtliga på ett eller annat sätt. För att utveckla resonemanget så kan exempelvis inte 
punkt ett som syftar till att utplåna fattigdom exkluderas på grund av att bankerna, som 
tidigare nämnt, är globala aktörer och bör således ha en påverkan även på detta område, 
om än indirekt. 
	
6.2 Hållbarhetsanalysens utformning	
Samtliga av respondenterna har uttryckt att de använder sig av hållbarhetsredovisning 
som ett verktyg för att genomföra hållbarhetsanalysen. Vidare använder sig bankerna av 
analyser från oberoende tredjepartsaktörer för att nyansera och förbättra sin analys. Denna 
aspekt är ytterligare något som styrks av Bebbington et al. (2008) med sin teori om hur 
ryktesrisken påverkas av kvalitén på företagets produkter. Sådana verktyg såsom analyser 
från tredjepartsaktörer bör förstärka analysen då fler riskaspekter tas i beaktning, vilket i 
sin tur i teorin bör leda till mindre kreditförluster som således stärker bankens rykte. 
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Vi kan dock se tydliga skillnader på hur långt de berörda bankerna faktiskt har kommit i 
arbetet kring detta. Detta går att exemplifiera genom att göra en jämförelse mellan Bank 
B och Bank C där Bank C har en tydlig profil kring hur de arbetar med just hållbar 
kreditgivning samt vilka produkter de har kring detta. Bank B hade mer svävande svar på 
våra frågor vilket kan tyda på att de inte har kommit lika långt i arbetet och de återkom 
ofta till hur det fanns diskussioner kring produkter som eventuellt kommer framgent men 
inga konkreta exempel på detta likt Bank C hade. En tredje parts objektiva och mätbara 
analys är något alla banker bör arbeta med då det finns en problematik kring just 
objektiviteten då banken även är en intressent i företagen de lånar ut pengar till. I många 
fall tillhandahåller även bankerna andra tjänster till företagen, vilket ytterligare stärker 
tesen om att en objektiv tredje part bör vara inblandade i frågan. 	
	
Fortsättningsvis kan detta kopplas ihop med teorin om hur bankerna blir mer pricksäkra 
i sin analys om hållbarhet inkluderas på ett tydligt sätt i dess bankarbete i allmänhet och 
kreditgivningen i synnerhet (Weber, Scholz & Michalik, 2008). Teorins grund känns 
stark då samtliga respondenter uttryckt att så är fallet eftersom det adderas ytterligare ett 
riskmoment som tas i beaktning vilket således bör leda till att bankerna blir än mer 
pricksäkra i sin analys. 	
	
6.3 Risker 
Samtliga banker har en tydlig profilering kring hur de definierar risk och att hållbarhet är 
en del av den samlade bilden av risk. Det finns dock tydliga skillnader, som tidigare 
nämnt i analysens utformning bankerna emellan. I slutändan, som samtliga respondenter 
återkommer till, är det viktiga att ta ett kreditvärdigt beslut för varje kund. I det beslutet 
anser vi att hållbarhet har en stor del, vilket såväl tidigare nämnd teori och empiri intygar. 
Vad gäller frågan om uppskattning av hur mycket tid de lägger på hållbarhetsanalysen så 
svarade två av de fyra bankerna på frågan men samtliga höll med om att det var svårt att 
uppskatta. Dessa två respondenter som svarade uppskattade tidsåtgången till motsvarande 
10–15 % av den totala kreditprövningen. 
 
När det gäller hur bankens riskklassificering kan bli mer pricksäker om de inkluderar 
hållbarhetsrisker i kreditanalysen så är samtliga respondenter inne på samma spår. 
Respondenterna berättar att det är ett viktigt spektrum i kreditbedömningen, speciellt på 
sikt. Bank B är bland annat inne på att hitta en riskklassificering där en kredittagare verkar 
i en bransch som anses som högre risk men presterar hållbarhetsmässigt i den högre 
kvartilen av denna. Ett exempel på detta är hur stålbranschen kan anses vara en 
högriskbransch men svenska bolag inom denna bransch gör ett väldigt bra arbete sett till 
jämförbara bolag i andra länder. Så länge det finns ett behov av exempelvis stål så 
kommer det alltid att finnas ett behov av finansiering för dessa bolag. Denna punkt tycker 
vi var extra relevant och intressant eftersom det är lätt att peka ut specifika branscher som 
farliga, men ofta ser vi att företag i dessa branscher tar hållbarhet på ett väldigt stort allvar. 
För att exemplifiera detta kan vi nämna SSAB, LKAB och Vattenfall som bedriver ett 
gemensamt projekt där de har som mål att tillverka fossilfritt stål (Hybrit, 2018). Från ett 
teoretiskt perspektiv på detta kan vi se att CAPM visar förhållandet kring hur systematisk 
risk och bolagsrisk ska kunna prissätta en tillgång i teorin, vilket torde kunna fungera som 
en bas i detta sammanhang (Bodie, Kane och Marcus, 2013, 194). 	
 
Respondenterna för de olika bankerna svarade liknande på huruvida inkluderandet av 
hållbarhetsaspekter kan påverka bankens lönsamhet men med viss variation. 
Resonemanget kring detta baseras på avvägningen mellan lägre kreditförluster genom 
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mer pricksäker riskklassificering kontra ökade kostnader som en följd av mer utförlig 
kreditanalys. Vi kunde tydligt se hur Bank C och Bank D gav mer konkreta svar och var 
övertygade om att så är fallet med en positiv utgång. Bank A och Bank B svarar mer 
svävande på denna fråga även om de tror att det kommer vara ett positivt utfall till viss 
mån. Här kan vi som författare se att det möjligtvis finns en skillnad i hur långt bankerna 
faktiskt har kommit i detta arbete då ett mer konkret svar bör kunna påvisa att de har 
kommit längre i processen Det är dock svårt att bekräfta att sådant är fallet.  
 
Vi kan tydligt se hur Bank D arbetar med indirekt risk, då de tar upp flera exempel på hur 
företag de arbetar med har förändrat sin affärsmodell i takt med att omvärlden förändras. 
I enlighet med Weber, Scholz och Michalik (2008) är detta väldigt viktigt just ur ett 
hållbarhetsperspektiv, då det med största sannolikhet kommer göra bankernas analys mer 
pricksäker och därmed minska kreditförlusterna.  
 
Slutsatsen från empirin som kan kopplas till teorin om CAPM är att i nuläget prissätts 
hållbarhet som en del av det totala riskengagemanget, vilket innebär att hållbarhetsrisker 
i dagsläget får anses vara mer en bolagsspecifik risk snarare än en systematisk risk. Vidare 
är Bank C inne på att företag som inte är med i utvecklingen och arbetar hållbart kommer 
att exkluderas, vilket i förlängningen leder till slutsatsen om att hållbarhetsrisk så 
småningom kommer prissättas som en systematisk risk stärks. Detta på grund av att 
bankerna i teorin kommer kräva att kredittagarna arbetar hållbart och således inte kommer 
ge ett rabatterat pris på grund av detta utan helt enkelt kommer neka dem kredit. I ett 
sådant fall skulle hållbarhetsrisken redan vara inräknat enligt modellen. 	
	
För att sammanfatta riskmomentet kan vi konstatera att bankerna mer eller mindre har 
samma syn på hur deras riskarbete bedrivs och hur de ser på hållbarhet inom just 
kreditgivningen samt hur de kopplar samman hållbarhet med risk. I ett tidigt skede av 
studien var vi av uppfattningen att hållbarhetsanalysen var en mindre integrerad del av 
kreditprocessen och snarare mer separerad än vad den faktiskt tycks vara. Vi kan dock se 
hur Bank C framförallt ser det som en mer separat del som ska vara tydlig, vilket indikerar 
stor transparens hos banken i fråga. Om det går att öka tydligheten och transparensen 
kring detta kommer det vara av vinning för bankerna och hållbarheten i samhället, 
eftersom bankerna bär ett stort ansvar i frågan och kan genom detta påverka andra företag 
i samhället. Just detta är något FI (2015) tillika påpekade i deras rapport kring ämnet.  
	
6.4 Hållbarhet, välstånd och samhällsansvar 	
Det är tydligt att samtliga av de tillfrågade bankerna upplever att hållbarhet är något som 
hamnat i allt större fokus de senaste åren och är även ett område under ständig utveckling. 
Enligt teorin om EKC, Environmental Kuznets Curve, kommer sambandet mellan ökat 
ekonomiskt välstånd och miljöförstöring att vid tidiga nivåer vara ökande för att sedan 
bromsa in och slutligen vid högre nivåer av ekonomiskt välstånd kommer miljöpåverkan 
istället bli positiv som en konsekvens av flera olika effekter (Dasgupta et al., 2002) 
(Hussen, 2013, 269–270). Av dessa bakomliggande effekter som orsakar att högre nivåer 
av ekonomiskt välstånd leder till minskad miljöförstöring finns det faktum att hållbarhet 
lyfts som ett prioriterat ämne efter att mer basala behov är tillgodosedda. 	
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Figur 9. EKC-grafen som visar sambandet mellan miljöförstöring och ekonomiskt 
välstånd.	
	
Det faktum att samtliga av våra respondenter, såväl som vi själva, upplever att hållbarhet 
har blivit ett väldigt utbrett och viktigt ämne talar för att vi nått till den senare delen av 
EKC-kurvan där samhället arbetar för att förbättra miljön. Samtliga av de tillfrågade 
bankerna upplever att denna fokus kring hållbarhetsaspekter i kreditgivningen har 
förstärkts väldigt mycket de senaste åren. Endast två av de tillfrågade berättar att de under 
en längre tid arbetat med hållbarhetsanalys, men tidigare har fokus nästan uteslutande 
legat på miljöaspekter och då har bakgrunden oftast varit de bakomliggande ekonomiska 
risker som miljörelaterade problem kan medföra. Idag upplever respondenterna att 
hållbarhetsbegreppet är mycket bredare och innefattar fler aspekter samt att det finns ett 
mer genuint intresse för att vara en god samhällsaktör som bidrar till hållbar utveckling 
genom att arbeta med dessa punkter i sin kreditanalys. Miljöekonomer pratar om att de 
strävar efter att kunna koppla isär sambandet mellan ekonomisk utveckling och 
miljöförstöring, och därmed möjliggöra ekonomisk utveckling även från låga nivåer utan 
att miljön drabbas negativt (Hussen, 2013, 270).  
 
Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2018) så kan vi se att i Sverige tycks 
detta samband ha eliminerats det senaste årtiondet då vi haft en kraftig tillväxt i BNP 
samtidigt som koldioxidutsläppen minskat, vilket illustreras i grafen nedan. Detta 
förstärker vår uppfattning om att Sverige idag befinner sig i den senare delen av EKC-
kurvan där ökat ekonomiskt välstånd har inneburit minskad påverkan på miljön snarare 
än tvärtom.	
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Figur 10. BNP-tillväxt i förhållande till CO2-utsläpp. Källa: SCB (2018).	
	
För att undersöka detta samband kring hållbarhetsarbete och ekonomiskt välstånd vidare 
så ställde vi frågan om våra respondenter i sin roll som kreditanalytiker upplever att det 
finns samband mellan att mer lönsamma företag gör större satsningar på hållbarhet kontra 
mindre lönsamma bolag som tvingas prioritera ner detta. Vår tanke var att ifall vi kunde 
observera ett sådant samband på företagsnivå skulle det även kunna representera EKC-
teorin som gäller för hela samhällsekonomin. Även här var respondenterna ganska enade 
och tyckte sig se ett samband där de tror att det medför stora risker att inte satsa på 
hållbarhet som en central del i affärsmodellen och därav är det viktigt för att upprätthålla 
lönsamheten. Bank A ansåg att hållbarhet tycks vara än mer prioriterat hos större bolag 
eftersom de har fler intressenter som trycker på, men ansåg även att det innebär stora 
risker att inte satsa på detta. Ingen av respondenterna trodde riktigt att det skulle vara tal 
om en stor kostnadsfråga att satsa på hållbarhet. Sammantaget fick vi kanske inte 
tillräcklig bekräftelse för att befästa denna teori.  
 
Något som däremot var intressant med respondenternas svar var hur samtliga lyfte fram 
hållbarhet som en central del i företagets verksamhet. Detta är helt i enlighet med vad 
teorin kring Triple Bottom Line (TBL) strävar efter; att företagens målsättningar skall 
utvidgas från att endast innefatta finansiella målsättningar till att även inkludera 
ambitioner inom miljörelaterade och sociala aspekter (Elkington, 1998). Här tycker vi oss 
se tendenser till att utvecklingen kan ha börjat röra sig mot en sådan utvidgning av 
målsättningarna då respondenterna anser att hållbarhet är en väldigt central del. 
Fortsättningsvis ställde vi ytterligare en fråga för att testa detta, där vi undrade hur 
bankerna vid sin kreditprövning bedömer ett fall där en företagskund presterar sämre 
ekonomiskt men istället gör stor nytta för samhället ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna 
nytta skulle exempelvis kunna vara genom satsningar på miljö eller social hållbarhet. Vi 
frågade huruvida dessa positiva aspekter kan väga upp ett desto sämre ekonomiskt 
resultat. Tanken här var att ifall bankerna skulle se positivt på en sådan goodwill så skulle 
detta styrka teorin om att TBL börjar bli verklighet, kanske som en konsekvens av att det 
ekonomiska välståndet är högt i enlighet med EKC. Respondenterna svarade dock enat 
på denna fråga att de ekonomiska aspekterna är avgörande på grund av den stora 
finansiella risk det medför att ge krediter till ett bolag med tveksamma ekonomiska 
resultat. Goodwillen är helt enkelt svår för bankerna att motivera gentemot sina aktieägare 
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som kan drabbas av kreditförluster som en konsekvens av utlåning till icke-presterande 
bolag. Genomgående ansåg respondenterna att dessa fall snarare skulle liknas vid 
sponsring snarare än finansieringsverksamhet och att det är något banken definitivt 
undviker. 
	
Vad skulle marknadsaktörerna då kunna göra för att förbättra möjligheterna till 
finansiering för företag som arbetar väldigt hållbart och kanske rent utav har detta som 
sina primära ambitioner snarare än endast lönsamhetsmålsättningar? Kanske krävs det ett 
paradigmskifte i linje med det TBL-teorin vill åstadkomma. Att hela företagskulturen 
förändras till att inkludera miljömässiga och sociala målsättningar som huvudsakliga 
ambitioner för ett bättre samhälle. Ett mer konkret tillvägagångssätt för att skapa 
incitament till hållbart företagande är att möjliggöra den tidigare nämnda typen av 
finansiering för mindre lönsamma, men desto mer hållbara, bolag. Detta genom någon 
typ av statligt stöd eller motsvarande globalt initiativ som bidrar till att skydda banken 
mot kreditförluster från denna typ av riskabla krediter. Bakgrunden till detta är eftersom 
att genomgående påpekade våra respondenter att bankernas uppbyggnad med 
huvudsakliga målsättning att skapa avkastning för sina aktieägare hindrar dem från att 
bedriva denna typ av verksamhet som, enligt dem, i dagsläget vore alldeles för riskfylld. 
Detta förslag är dock något som vi ser mer som en teoretiskt önskvärd utopi snarare än 
praktiskt genomförbart i närtid med tanke på att det verkligen kräver ett paradigmskifte 
på flera plan då dagens samhälle är uppbyggt på ett helt annat sätt. 	
	
Gemensamt för samtliga respondenter var att deras företagskunders 
hållbarhetsredovisningar var ett viktigt verktyg för att kunna genomföra 
hållbarhetsanalysen. Eftersom att denna studie riktar in sig på större företag och samtliga 
av våra respondenter arbetar med företag som uppfyller kriterierna för lagkrav på 
hållbarhetsredovisning så finns dessa hållbarhetsredovisningar som ett tillgängligt 
hjälpmedel vid analysen. Sådant är alltså inte alltid fallet vid kreditgivning till mindre 
företag. Dessa nya hårdare krav på hållbarhetsredovisning som nämnts tidigare i studien, 
kan ses som ett steg i rätt riktning kopplat till TBL-teorin när företagen nu alltså går från 
att huvudfokus vid årsredovisningar ligger på ekonomiska och finansiella aspekter, till att 
även komplettera med information om företagens hållbarhet. Våra respondenter har visat 
på blandade uppfattningar om dessa hållbarhetsredovisningar som ännu är i ett tidigt 
skede. Vissa respondenter har berättat att de upplever att många företag ser 
hållbarhetsredovisningen som en möjlighet till marknadsföring där verkligheten till viss 
del kanske förskönas och eventuella problemområden utelämnas. Andra av våra 
respondenter har inte alls nämnt någon sådan uppfattning utan tycks lita på det som står i 
dessa hållbarhetsrapporter och använder sig av det som huvudsakligt underlag för sin 
hållbarhetsanalys i kreditprocessen. Denna kritiska syn på hållbarhetsredovisningen är 
intressant och det förvånar oss att inte alla våra respondenter verkar ha denna inställning. 
I den bästa av världar skulle inte sådan kritisk syn vara nödvändig men med tanke på att 
detta är ett väldigt nytt område och något som kan ha stor inverkan på konsumenternas 
syn på varumärket så bör det finnas incitament för företagen att till viss del försköna 
verkligheten i sina hållbarhetsredovisningar och därav bör även bankerna ha en mer 
kritisk syn på informationen som presenteras.  
 
En av våra respondenter, representanten för Bank C, har en annan intressant syn på 
hållbarhetsredovisningen och visar på att även om det finns tendenser till att verkligheten 
förskönas i dessa så är en stor positiv aspekt med hållbarhetsredovisningen att det kan 
bidra till att skapa en kultur internt i bolaget där de lyfter hållbarhetsfrågor. Det 
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bakomliggande syftet med regleringen kring krav på hållbarhetsredovisning är dock att 
skapa bättre transparens och med detta i åtanke får antagandet göras att läsaren ska kunna 
lita på det som skrivs i dessa. För att skapa bättre förutsättningar för transparens och 
tillförlitlighet vad gäller hållbarhetsredovisningen så vore införandet av någon typ av 
certifiering, standardisering eller kvalitetskontroll av dessa redovisningar en bra och 
nödvändig åtgärd. 	
	
Slutligen bör även några etiska hållbarhetsaspekter som vi diskuterat med våra 
respondenter om lyftas fram. Ett exempel är frågan om det finns några specifika branscher 
som bankerna på grund av hållbarhetsaspekter aktivt väljer att utesluta helt och hållet vad 
gäller finansiering. Tre av fyra respondenter har här berättat att de helt utesluter 
finansiering av bolag verksamma inom vissa typer av vapenproduktion. I huvudsak gäller 
detta för kärnvapen, klusterbomber och personminor men även andra områden kan 
innefattas. I dessa fall är det ett aktivt ställningstagande från bankernas respektive ledning 
som ligger bakom de strategiska besluten att utesluta dessa verksamhetsområden av etiska 
skäl, även om det kan innebära lönsamma affärer. I dessa fall ligger förmodligen mycket 
i att de vill värna om bankens varumärke och på grund av den ryktesrisk som föreligger 
så avstår banken från detta. Den fjärde av våra respondenter berättade att i den banken 
har de valt att inte göra några generaliseringar som utesluter specifika branscher, utan vill 
vara objektiva och analysera varje fall separat för att ta ställning kring huruvida de vill 
vara med och finansiera eller ej.  
 
Vi tycker att det är väldigt positivt att majoriteten av bankerna tagit ett aktivt beslut att 
utesluta vissa branscher för att konkret verka för en hållbar utveckling. Det är även av 
intresse att lyssna på respondenternas svar på huruvida, och i vilken utsträckning, de 
analyserar eventuella underleverantörer till sina företagskunder. I många fall kan dessa 
underleverantörer vara verksamma i andra delar av världen där andra förutsättningar råder 
och inte sällan förekommer avsevärt sämre arbetsförhållanden för de anställda men även 
till exempel barnarbete kan förekomma i värsta fall. Majoriteten av våra respondenter 
berättade här att de i huvudsak arbetar med att säkerställa att sina företagskunder har 
tydliga policys och riktlinjer för att säkerställa att deras företagskunder arbetar hållbart. 
Det tycks vara sällan som bankerna själva analyserar dessa underleverantörer utan det 
förekommer i första hand om något specifik förhöjd risk föreligger kopplat till dessa 
leverantörer. Detta är ett område som kan innebära stora etiska problem och 
hållbarhetsrisker där bankerna själva kanske borde vara mer aktiva eller åtminstone 
verkligen vara medvetna om dessa risker. 	
	
6.5 Framåtblickande	
Fortsättningsvis bör det nämnas att även bankerna i sin tur omfattas av dessa krav på 
hållbarhetsredovisning och måste därav själva vara transparenta kring hur de arbetar med 
hållbarhet. Som tidigare nämnt så gjorde Finansinspektionen (2015) en granskning av 
bankernas arbete med hållbarhet vid kreditgivning där slutsatsen var att bankerna inte 
arbetade tillräckligt transparent kring detta.  
Finansinspektionen ansåg att bankerna borde öka transparensen kring detta och att denna 
förändring bör ske genom ett branschinitiativ. Svenska Bankföreningen utgick från denna 
rekommendation och lanserade riktlinjer för sina medlemsbanker kring hur transparensen 
ska ökas genom att samtliga banker skall publicera ett faktablad som mer detaljerat 
beskriver hur banken arbetar med hållbarhet i kreditgivningen samt att det ska finnas en 
tydligare transparens kring bankens befintliga portföljer av företagslån. Detta faktablad 
innehåller nyttig information men det kan falla lite i skymundan då dess existens inte är 
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lika allmänt känd som hållbarhetsredovisningarna och dessa faktablad kan vara desto 
svårare att hitta. 	
Framgent tror vi att denna information kommer få ett allt större utrymme i bankernas 
hållbarhetsredovisningar eftersom att det är genom denna indirekta påverkan, i form av 
krav vid kreditprövning, som bankerna borde kunna ha allra störst inverkan på samhället 
i det långa loppet. Samtliga av våra respondenter tror att detta område kommer att regleras 
ytterligare de närmaste åren. En sådan typ av reglering skulle kunna vara ytterligare krav 
på transparens från bankernas sida, alternativt hårdare krav på hållbarhetsanalys vid 
kreditprövning. Vissa av våra respondenter ansåg dock att det vore mer rimligt att det 
börjar regleras i andra änden och ställer krav, exempelvis branschrelaterade, om hur 
företagen i vårt samhälle mer konkret ska bidra till hållbar utveckling. En av 
respondenterna från Bank B presenterade ett mer konkret tillvägagångssätt för framtida 
hållbar företagsfinansiering då hen ansåg att bankerna borde kunna inkludera 
miljörelaterade kovenanter i sina låneavtal gentemot företagskunderna. Detta skulle 
kunna innebära att låntagaren förbinder sig att exempelvis begränsa sina koldioxidutsläpp 
under X ton årligen under lånets löptid, eller liknande. Här ligger en svårighet i att 
identifiera de mest relevanta nyckeltalen och även se till att dessa är mätbara och 
transparenta. 	



 

 39 
   

7. Slutsats och rekommendationer	
I slutsatsen kommer vi sammanföra syftet för studien och dess frågeställningar med 
slutsatserna från föregående kapitel. Vidare ger vi förslag på rekommendationer till 
vidare forskning inom ämnet. 	
	
Studiens formuleringar av frågeställningar vi ämnar besvara lyder enligt följande: 	

o Hur arbetar banker med att analysera hållbarhetsaspekter och risker kring dessa 
vid kreditgivning till stora företag?  

o I vilken utsträckning kan banker bidra till hållbar samhällsutveckling genom att 
ställa krav på kredittagarens hållbarhetsarbete?  

	
Studiens syfte lyder enligt följande:	
“Med utgångspunkt i denna problemformulering är syftet med denna uppsats att fördjupa 
oss i bankens arbetssätt kring hållbarhet vid kreditgivning. Avhandlingen studerar hur 
bankerna definierar hållbarhet och hur det integreras i deras kreditanalys mot stora 
företag. Vidare undersöker vi även vilka risker som är förknippat med hållbarhet och hur 
detta påverkar bankens risktagande. Fortsättningsvis studerar vi vilken roll bankerna har 
kring hållbar samhällsutveckling och möjligheten till indirekt påverkan genom att ställa 
krav på sina kunder. Avslutningsvis undersöker vi hur detta kan komma att förändras 
framgent.” 
	
Det förefaller tydligt att ämnet hållbarhet influerat många verksamheter de senaste åren, 
så även den svenska banksektorn. Tidigare forskning visar att hållbarhetsaspekter är av 
väldigt stor vikt, inte endast för miljöns skull utan även av sociala och ekonomiska skäl. 
I denna studie har vi även presenterat forskningsresultat som visar på vilka direkta och 
indirekta ekonomiska risker som kan härledas från hållbarhetsaspekter vilket motiverar 
integration av hållbarhetsanalys som en del i bankernas kreditprövning för att säkerställa 
en hållbar kreditgivning. Inte minst är det relevant för bankens rykte att arbeta med dessa 
aspekter. Vi kan konstatera att samtliga av de i studien tillfrågade bankerna tycks numera 
arbeta väldigt integrerat med hållbarhetsanalys i sin övriga kreditprocess. Studien visar 
att de tillfrågade bankerna kommit olika långt i utvecklingen kring dessa processer. 
Samtliga respondenter berättar att deras arbetssätt kring detta har förändrats mycket under 
de senaste åren och att de upplever att de befinner sig mitt i en fortsatt utvecklingsprocess. 
Förutom förändringen av analysprocessen kring hållbarhet så vittnar samtliga 
respondenter även om att bankerna modifierat sin syn på hållbarhetsbegreppet från att 
tidigare endast handlat om miljöaspekter till att numera även inkludera sociala, etiska och 
ekonomiska övervägande. 	
	
Fortsättningsvis berättar samtliga respondenter att de upplever det relevant att arbeta med 
hållbarhetsanalyser men att förutsättningarna kan förbättras. Det huvudsakliga verktyget 
för hållbarhetsanalys av stora företag är de hållbarhetsredovisningar som bolagen 
presenterar årligen. Vissa respondenter upplever att dessa hållbarhetsredovisningar kan 
innehålla försköningar av verkligheten vilket försvårar analysen eftersom en kritisk 
granskning krävs. En förbättringsåtgärd i detta fall skulle kunna vara införandet av någon 
typ av kvalitetskontroll, certifiering eller standardisering av redovisningens utformning. 
Utöver denna hållbarhetsredovisning så består en stor del av hållbarhetsanalysen för de 
flesta av respondenterna av att föra en dialog med företagskunden om deras 
hållbarhetsarbete. 	
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Vidare har studien även undersökt i vilken utsträckning banken har möjlighet att göra 
skillnad genom att ställa krav på sina kunder kring hur de arbetar med hållbarhet genom 
kreditprövningsprocessen. Vår tanke bakom detta grundade sig i det faktum att banker 
genom sin roll som djupt integrerade i det finansiella systemet och ofta med en nära 
relation med sina kunder bör kunna ha en indirekt påverkan. Statistik visar på att 
bankernas totala utlåningsvolymer år 2016 uppgick till nästan lika höga nivåer som hela 
Sveriges BNP under samma år vilket indikerar att de bör kunna ha stor inverkan (SCB, 
2018). Samtliga våra respondenter upplever att de faktiskt kan göra skillnad genom att 
ställa krav av denna typ men vissa av respondenterna efterfrågar mer konkreta verktyg 
för att ställa krav. Här lyfter en av respondenterna fram en tanke om att banken borde 
kunna ställa miljörelaterade kovenanter i låneavtal gentemot sina företagskunder. Dessa 
kovenanter skulle exempelvis kunna innebära att kredittagaren förbinder sig till att 
minska sin miljöpåverkan utifrån specifika nyckeltal under lånets löptid, i annat fall har 
banken rätt att höja räntan. Bankens möjligheter till att påverka genom att ställa krav i 
kreditprocessen illustreras nedan. 
	

	
Figur 11. Hur banker kan påverka multipla aspekter genom att ställa krav vid sin 
kreditanalys. 	
	
Svenska Bankföreningen införde år 2017 branschgemensamma riktlinjer för de svenska 
storbankerna om att medlemsbankerna bör presentera informationsblad om hur de arbetar 
med hållbarhet i sin kreditgivning (Svenska Bankföreningen, 2017). Syftet med detta var 
att skapa större transparens vilket Finansinspektionen efterfrågat i sin rapport på området 
året innan (FI, 2015). Studien har presenterat teorier som visar på vikten av att banker 
agerar transparent kring denna typ av frågor. Detta eftersom det skapar incitament till att 
arbeta hållbart men även eftersom det i annat fall kan drabba dess rykte. Majoriteten av 
studiens respondenter upplever att banker har ett stort samhällsansvar genom sin roll som 
djupt integrerade i det finansiella systemet. Med anledning av detta är det av stor vikt att 
man arbetar hållbart för att bidra till en hållbar utveckling. Denna typ av riskmedvetenhet 
som integration av hållbarhetsrisker i kreditbedömningen innebär, är ett steg i linje med 
att agera hållbart.	



 

 41 
   

Slutligen innehöll studien även en presentation av en miljöekonomisk teori som visar på 
sambandet mellan ekonomiskt välstånd och miljömässig dekadens. Sambandet avtar vid 
en viss nivå av ekonomiskt välstånd och därefter möjliggörs fortsatt ekonomisk tillväxt 
men med allt minskad påfrestning för miljön. Statistik visar att vi i Sverige under det 
senaste årtiondet tycks ha nått detta stadium då tillväxten i BNP varit hög samtidigt som 
utsläppen av koldioxid har minskat under denna period (SCB, 2018). Denna statistik 
befäster tidigare nämnda teori och vi anser att detta sänder signaler om att vi kan göra 
skillnad vilket indikerar att vi bör sträva efter att arbeta än mer hållbart för att bidra till 
en global hållbar utveckling.	
	
7.1 Rekommendationer	
Nedan följer konkreta rekommendationer för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar 
utveckling genom bankers agerande kring hållbarhetsanalys vid kreditgivning. Dessa 
rekommendationer har sin utgångspunkt i studiens slutsatser.	
	

o Hållbarhetsanalys kan bidra till en allt mer pricksäker riskklassificering vid 
kreditgivning till företag. Riskaspekten är en viktig del i långsiktigt hållbar 
kreditgivning och därav bör detta prioriteras.  

o Kritisk granskning av hållbarhetsredovisning viktigt i samband med kredit-
processens hållbarhetsanalys. Bakgrunden till detta är att hållbarhetsredo-
visningen är ett relativt nytt verktyg där indikationer finns på att företagen ser 
dessa som en möjlighet till att marknadsföra sig själva genom att försköna sitt 
verkliga hållbarhetsarbete. Fortsättningsvis tror vi att en lösning på denna 
problematik kan vara införandet av ytterligare kvalitetskontroller, certifieringar 
eller standardisering av hållbarhetsredovisningar på den svenska marknaden. 

o Transparens är viktigt för att motverka såväl direkt och indirekta hållbarhetsrisker 
och ryktesrelaterade risker. Vi anser därför att bankerna bör ha en ökad 
transparens kring hur de arbetar med hållbarhetsanalys och ställer hållbarhetskrav 
i sin kreditgivning.  

o Banker bör ställa hårdare krav kring hållbarhetsaspekter vid kreditprövningen. 
Detta eftersom de genom sin integrerade roll i samhället och stora utlånings-
volymer bör kunna ha en väldigt stor indirekt påverkan om de ställer hårdare krav. 
På detta vis bör bankerna kunna vara pionjärer i utvecklingen mot ett allt mer 
hållbart samhälle. 

	

7.2 Förslag på framtida forskning	
Denna studie har fokuserat på att undersöka hur bankerna arbetar med analys av 
hållbarhetsaspekter som en del i sin kreditprocess gentemot stora företag. Under studiens 
gångs har skribenterna stött på intressanta fakta och områden som har väckt tankar kring 
områden som kan vara ämne för fortsatta studier. Nedan framkommer några förslag:	
	

o Samband mellan hållbarhetsanalysens omfattning i kreditprövning kontra 
kreditförluster. Vi har stött på teorier och uppfattningar som indikerar att en mer 
utökad hållbarhetsanalys vid kreditprövningen borde kunna resultera i lägre 
kreditförluster för banken. Kreditförluster slår ofta väldigt hårt mot bankernas 
lönsamhet och en viktig del i en långsiktigt hållbar kreditgivningsverksamhet är 
att hålla nere bankens kreditförluster.  
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o Svårigheter här kan ligga i att härleda kopplingar mellan specifika 
förlustbringande kreditengagemang och hållbarhet för att undersöka huruvida 
hållbarhetsrisker borde kunnat identifierats i ett tidigare skede och därmed 
motverka kreditförlusten. Ett alternativt angreppsätt vore att identifiera de banker 
som bedriver mest respektive minst omfattande hållbarhetsanalys och sedan 
jämföra detta gentemot statistik på deras kreditförluster.  

	
o Samband mellan hållbarhetsanalysens omfattning i kreditprövning kontra 

bankens lönsamhet. Väldigt närbesläktat till föregående förslag men i detta 
alternativ tas även hänsyn till de ökade kostnader som en mer utförlig och 
tidskrävande hållbarhetsanalys rimligtvis bör medföra. Syftet här är att kunna 
avgöra om den ökade arbetsinsatsen för hållbarhetsanalys lönar sig i längden.  

	
o Miljörelaterade kovenanter i låneavtal. Kan bankerna genom att ställa 

miljörelaterade kovenanter i låneavtalen till sina företagskunder därmed bidra till 
en förbättrad miljö och framför allt större fokus på dessa aspekter? Ett exempel 
skulle kunna vara att låneavtalet inkluderar en överenskommelse om att 
företagskundens koldioxidutsläpp måste minska med X procent årligen, i annat 
fall försämras villkoren genom kraftigt höjd ränta eller liknande. Här krävs 
förmodligen en utredning om vilka miljörelaterade nyckeltal som skall prioriteras 
och det krävs förmodligen även en flexibilitet då olika branscher har olika 
förutsättningar till att ingå denna typ av avtal. 
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8. Sanningskriterier 
Slutligen analyserar vi studiens tillförlitlighet och äkthet. 	
 
8.1 Tillförlitlighet	
Enligt Bryman (2011, 354 - 357) betyder tillförlitlighet att forskningen har pålitlighet, 
överförbarhet, trovärdighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera studien. För att 
uppfylla pålitlighetskriteriet har vi dels i förförståelsen berättat om den utförligt och 
försökt att kritiskt granska oss själva under hela uppsatsens gång för att få en subjektiv 
bild. Vidare har vi under uppsatsens gång haft kontakt med vår handledare Jesper Haga 
som har gett oss konstruktiv kritik, vilket styrker Bryman (2011, 163) tes om att det är 
viktigt att be om hjälp från experter. Fortsättningsvis har vi, efter att vår intervjuguide var 
klar, fått återkoppling på denna för att justera den så att frågorna är ställda på rätt sätt. 
Enligt Collis och Hussey 2014, 53) är detta något som ökar studiens ytvaliditet eftersom 
frågorna ska vara ställda på rätt sätt för att få svar på det forskarna vill ha svar på. Bryman 
(2011, 355) utvecklar vidare att studien bör kunna vara överförbar till en annan miljö. 
Studiens syfte har varit att undersöka bankbranschen specifikt, något som skulle kunna 
göras är att vända på det och undersöka samma sak fast från kredittagarens perspektiv. 
Vidare är hållbarhet en otroligt bred fråga som kan appliceras på forskningsmaterial i 
flertalet ämnen, vilket gör att överförbarheten får anses uppfylld gällande vår studie. I vår 
studie har vi varit noggranna med att följa de riktlinjer som vi satt upp i metodkapitlet 
samt att vi under intervjuernas gång ofta bekräftade det respondenten berättade genom att 
ställa följdfrågor eller bekräftande frågor, vilket ökar studiens trovärdighet. Att styrka 
och konfirmera studien enligt Bryman (2011, 355) att det kan finnas en problematik kring 
eftersom författaren av studien har egna värderingar och åsikter i forskningsämnet. Detta 
har vi bland annat poängterat då det blir än mer risk för subjektivitet vid kvalitativa studier 
då det sker ett fysiskt möte där sättet att bli bemött på är bland annat en faktor som skulle 
kunna spela in i just subjektiviteten.  
 
8.2 Äkthet	
Enligt Bryman (2011, 357) finns det fem olika kriterier för att styrka studiens äkthet, 
dessa är; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet och taktisk autenticitet. Genom att ta med citat i empirin har vi styrkt den 
rättvisa bilden i vår studie, vidare har vi varit noggranna med att använda det språk de 
faktiskt använder och inte försökt göra om det till vårt egna. Eftersom vi transkriberade 
samtliga intervjuer är detta något som har varit okomplicerat för författarna att uppnå. 
Vidare syftar ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet eftersträvar att 
respondenterna ska ha möjlighet att få en bättre förståelse och ha möjlighet att kunna 
förändra sin situation samt andras uppfattningar. Samtliga respondenter i vår studie har 
getts möjligheten att läsa studien i dess helhet samtidigt som de även har fått läsa den del 
de har deltagit i för att kunna få vidta åtgärder att förändra något i empirin. 	
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Intervjuguide 

Kandidatuppsats Företagsekonomi: Finansiering 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet 

 
 
Bakgrundsfrågor 

o Hur länge har du arbetat i bankbranschen? 
o Hur länge har du arbetat med företagskrediter? 
o Berätta kort om dina arbetsuppgifter 
o Vilken typ av bolag arbetar du mot? 
o Hur definierar ni hållbarhet i er bank? 

 
Hållbarhet i kreditprocessen 

o Berätta i grova drag hur ni arbetar med analys av hållbarhetsaspekter i er 
kreditprocess? Vilka verktyg använder ni er av? 

o Hur har er analys av hållbarhetsaspekter vid kreditprövning förändrats under de 
senaste åren? 

o Hur mycket tid lägger ni på hållbarhetsanalysen som en del i kreditprocessen? 
o Analyserar ni även eventuella underleverantörer och liknande på dessa punkter? 
o Hur skiljer sig hållbarhetsanalysens omfattning mellan olika branscher? Ses 

vissa branscher som hög- respektive låg risk gällande hållbarhet? 
o Anser du att bankens riskklassificering av kredittagaren kan bli mer pricksäker 

vid inkluderandet av hållbarhetsrisker? 
o Anser du att inkluderandet av hållbarhetsanalys vid kreditprövningen kan leda 

till inverkan på bankens resultat i förlängningen? Minskade kreditförluster 
kontra ökade kostnader i samband med mer omfattande riskanalys. 

o Hur arbetar ni med hållbarhetsanalys avseende den eventuella säkerhet som 
pantsätts? Exempelvis mark eller industrifastigheter som kan vara utsatt för 
miljöförstöring. 

o Utifrån dina erfarenheter, anser du att det kan finnas samband mellan ett företags 
lönsamhet och deras satsningar på att verka hållbart? Exempelvis väldigt 
lönsamma bolag som har ”råd” att lägga större resurser på att vara 
miljövänliga och vice versa.  

o Tror du att banken kan påverka på företagets (kredittagaren) hållbarhetsarbete 
genom att ställa hårdare krav kring hållbarhet? 

o Hur ser ni på case där företagskunden presterat sämre ekonomiskt men istället 
gör väldigt stor samhällsnytta ur ett hållbarhetsperspektiv? Väger den 
ekonomiska aspekten över helt och hållet till ett nej eller finns det tillfällen då 
”goodwill” väger in? 

o I vilken utsträckning analyserar ni sociala hållbarhetsaspekter hos kredittagaren, 
såsom arbetsvillkor, jämställdhet och korruption med mera? 

o Hur arbetar ni med direkt risk, indirekt risk respektive ryktesrisk i samband med 
hållbarhetsanalysen? Direkt risk kan exempelvis vara att banken pantsätter mark 
som visar sig vara förorenad. Indirekt risk kan exempelvis vara att företagets 
affärsmodell påverkas av regleringar kring miljöfrågor. Ryktesrisk innebär att 
bankens rykte svärtas ner i media pga finansiering av icke-hållbara 
verksamheter. 

o Kan prissättningen påverkas av hållbarhetsaspekter? Exempelvis sämre priser 
för företag som inte arbetar hållbart och vice versa. 



 

 49 
   

 
Avslutningsvis 

o Hur följer ni upp krediterna i efterhand ur ett hållbarhetsperspektiv? 
o Tror du att processen för hållbarhetsanalys kommer att förändras framöver? 

 
 


