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Sammanfattning 
 
Corporate social responsibility, CSR väcker intresse bland företag och även många forskare 
har uppmärksammat begreppet på senare tid. Det finns banker som har börjat ta hänsyn till 
CSR i låneprocessen. Däremot är den forskning som finns om hur ett företags arbete med 
CSR beaktas i låneprocessen begränsad, vilket gör det svårt att skapa en förståelse för 
området. För att kunna skapa en bättre förståelse har det resulterat i frågeställningen: Hur och 
varför beaktar banker företagens arbete med CSR vid kreditgivning?  
 
För att besvara frågeställningen har CSR definierats med sju dimensioner vilka har varit 
utgångspunkterna för den teoretiska referensramen, samt för den kvalitativa studien. 
Dimensionerna är miljön, samhället, företagets relation till de anställda, styrelse, mänskliga 
rättigheter, produkt och mångfald. Den kvalitativa studien som genomfördes gjordes genom 
tio intervjuer med kreditgivare på olika banker. De slutsatser som framkommer utifrån den 
genomförda studien är att en del av dimensionerna av CSR ingår i låneprocessen. I det andra 
steget av låneprocessen, vilket benämns kreditbedömningen ingår dimensionen miljö som en 
egen stående bedömningspunkt. Produkt, styrelse och företagets relation till de anställda går 
att beakta tillsammans med andra stående bedömningspunkter. Mänskliga rättigheter beaktas 
om kreditgivaren upptäcker varningssignalen och då anser att dimensionen bör kontrolleras 
för att säkerställa krediten. Studien visar att samhället och mångfald inte ingår i låne-
processen, utan endast kan ge positiva indikationer om företaget. Kreditgivare väljer att 
beakta de olika dimensionerna inom CSR för att bedöma de risker som kan uppstå i en kredit. 
Riskerna bedöms för att kunna fastställa företagets återbetalningsförmåga, vilket gör att 
kreditgivare kan undvika en kreditförlust.  
 
  



Abstract 
 
Corporate social responsibility, CSR raises interest among companies and many researchers 
have recently paid attention to the concept. There are banks that have begun to take CSR in 
consideration in the lending process. In contrast, the research available about how a 
company's CSR work is considered in the lending process is limited, making it difficult to 
create an understanding in the field. This study’s research question is developed in order to 
create a better understanding regarding: How and why are banks considering companies' work 
with CSR in the lending process? 
 
To answer the question, CSR is defined with seven dimensions that have been the basis for 
the theoretical framework, as well as for the qualitative study. The dimensions are the 
environment, the society, the company's relationship with its employees, corporate 
governance, human rights, product and diversity. The qualitative study was done by doing ten 
interviews with lenders at various banks. One of the conclusions is that some of the 
dimensions of CSR is included in the lending process. The second step of the lending process, 
known as credit assessment includes the environmental dimension as an independent 
assessment point. Product, corporate governance and the company's relationship with its 
employees are included in other assessment points. Human rights are taken into account if the 
lender discovers a warning signal and then consider that the dimension should be inspected to 
be able to ensure the credit. The study shows that community and diversity are not included in 
the lending process, it can only give positive indications about the company. Lenders choose 
to take the different dimensions of CSR into account in order to assess the risks that can arise 
in a credit. Risks are assessed in order to determine the company's repayment ability, allowing 
creditors to avoid a credit loss. 
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1. Inledning   
	  
I avsnitt ett presenteras bakgrunden och definitionen av begreppet corporate social 
responsibility (hädanefter benämnt CSR). Det presenteras en kort genomgång om hur företag 
har börjat ta hänsyn till CSR i verksamheten och även hur banker börjar ta hänsyn till CSR i 
låneprocessen. Vidare presenteras det forskningsgap inom området som leder till studiens 
problemformulering och syfte. 
 

1.1 Problembakgrund 
På senare tid har CSR väckt intresse bland företag och även forskare uppmärksammar 
begreppet (Dahlsrud, 2006; Dolnicar & Pomering, 2009). Företag känner en press för att 
agera ansvarsfullt, vilket har gjort ämnet högaktuellt (Dahlsrud, 2006). Sedan en lång tid 
tillbaka har företag därför arbetat på ett sätt som gör att de tar ansvar för hållbarhet. Dock har 
det arbetssättet inte definierats på ett tydligt sätt. Under 1950-talet började däremot begreppet 
CSR uppmärksammas och definieras. Till en början definierades CSR främst som att företag 
tog ett samhällsansvar, men under 1960- och framförallt 1970-talet utvecklades begreppet och 
fler dimensioner började diskuteras. De definitioner som etablerades under 1970-talet ligger 
till grund för och överensstämmer till stor del med definitioner som var vanligt före-
kommande även på slutet av 1990-talet. Definitionen av CSR ändrades inte särskilt mycket 
under 1980- och 1990-talet. Istället har fokus under den tiden legat på att finna nya koncept 
och begrepp runtomkring CSR (Caroll, 1999). 
 
Idag kan CSR definieras med hjälp av sju dimensioner: miljön, samhället, företagets relation 
till de anställda, styrelse, mänskliga rättigheter, produkt och mångfald. De olika 
dimensionerna används frekvent i tidigare forskning inom CSR och trots att det finns många 
olika definitioner av CSR är de sju dimensionerna en av de vanligaste använda (Boeprasert, 
Chang, Jiraporn & Jiraporn, 2014; Goss & Roberts, 2011). Företag kan göra åtgärder inom 
alla dessa områden för att öka medvetenheten om deras ansvar för CSR (Boeprasert et al., 
2014). I dimensionen miljö fokuseras frågor inom företagets miljöpåverkan och kan innehålla 
mål för att jobba mot en renare miljö och minska företagets egna miljöpåverkan (Mihalache, 
2013). Inom området samhället ligger fokus på förhållandet mellan företaget och samhället. 
Åtgärder för att förbättra samhället kan innebära att företaget ger bidrag och donationer för att 
förbättra samhället. I dimensionen företagets relation till de anställda läggs fokus på bland 
annat anställdas villkor och hur företaget arbetar med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten 
på arbetsplatsen (Dahlsrud, 2008). Att skapa nya jobb och arbeta för att de anställda ska 
kunna behålla jobbet ingår även i dimensionen (Mihalache, 2013). Den fjärde dimensionen är 
styrelsen som anses ha en nyckelroll i arbetet med CSR. När det gäller styrelsen handlar det 
om graden av insyn i styrelsens arbete och den roll styrelsen har som informationsförmedlare 
mellan företaget och externa intressenter. Mänskliga rättigheter förklaras med att företag 
exempelvis inte bör vara involverade i verksamheter som stödjer barnarbete eller som på 
annat sätt strider mot mänskliga rättigheter (Goss & Roberts, 2011). Dimensionen produkt 
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handlar om de produkter som ett företag tillverkar. Fokus är att företaget ska arbeta för att 
produkten ska vara säker att använda, inte ha en skadlig inverkan på miljön och även att 
produkten inte på andra sätt strider mot lagar. Den sista dimensionen är mångfald som tar upp 
faktorer som om företaget arbetar för att öka diversifieringen bland personalen inom 
områdena etnicitet, ålder och kön (ibid.). 
 
Genom att företaget frivilligt vidtar åtgärder som inte bara är fördelaktigt för företagets 
aktieägare anses företaget arbeta med CSR (Boeprasert et al., 2014). Att implementera CSR i 
ett företag antas bidra med både makroekonomiska och mikroekonomiska fördelar. Inom 
makroekonomin leder CSR till en förbättring av miljön, samt att jämställdheten i samhället 
förbättras. Inom mikroekonomin innebär det att företagets rykte förbättras som kan leda till att 
företaget bland annat får möjlighet att ta ut ett högre pris för produkterna som säljs. Ett 
företag som arbetar med CSR får även tillgång till fler personer som ser företaget som en 
potentiell arbetsplats. Det leder till att företaget får en hög kvalitet bland de anställda. Det 
som däremot anses vara mest fördelaktigt är att CSR kan ge större lönsamhet för företaget än 
de kostnader som uppstår, vilket gör att företagets ekonomi kan förbättras på längre sikt. Med 
alla dessa anledningar till varför ett företag bör implementera CSR innebär det nytta både för 
företagets ägare och företagets intressenter (Wu & Shen, 2013). De aktiviteter som är vanligt 
förekommande att företag arbetar med för att implementera CSR är miljöförbättringar i 
verksamheten, samhällsarbete, produktförbättringar gällande säkerhet och främjande för 
mänskliga rättigheter. Företag tar efter varandras CSR-aktiviteter och medvetenheten kring 
dess betydelse har ökat under de senaste åren. Däremot innebär det inte alltid att investeringar 
inom CSR är positivt för ett företag ur ett ekonomiskt perspektiv. Företag kan välja att 
investera mycket pengar i CSR-aktiviteter, vilket kan leda till att företagets lönsamhet 
minskar. Om lönsamheten minskar avsevärt kan det bli problematiskt för verksamhetens 
fortlevnad (Boeprasert et al., 2014).  
 
För banker har det blivit allt viktigare att ta hänsyn till CSR efter den globala finanskrisen år 
2008. Anledningen till varför det var viktigt var för att återuppbygga bankens starka 
varumärke eftersom den globala finanskrisen minskade kundernas förtroende för banken. Att 
implementera CSR-aktiviteter bidrog till att återuppbygga varumärket (Baumann, Bouvain & 
Lundmark, 2013). I länder med hög levnadsstandard har det blivit vanligt att bankerna tar 
hänsyn till CSR även i ett kreditgivningsbeslut (Elsakit & Worthington, 2013). En anledning 
till att banker tar hänsyn till företagets arbete med CSR är för att försöka minska den risk som 
en kredit kan innebära för banken (Cetina, Mihail & Orzan, 2007). 

1.2 Problemdiskussion 
Bankkrediter spelar en central roll för företag eftersom det ger företag en möjlighet för 
uppstart och tillväxt. När det kommer till bankers kreditgivning till företag är insamling och 
tillgång till information ett viktigt underlag för att kunna fatta ett kreditbeslut (Elsakit & 
Worthington, 2013). Då banken beviljar en kredit till ett företag finns det en risk för att 
företaget inte kan betala ränta och amortering på lånet och banken måste bedöma den risken i 
kredit-bedömningen (Cetina et al., 2007). För att bedöma risken kan kreditgivaren samla in 
finansiell information gällande företagets status. Dessutom kan kreditgivaren skapa en 
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långvarig dialog med företaget (Hemlin & Trönnberg, 2014). Det har blivit vanligt i 
välutvecklade länder att banker inte tar hänsyn endast till företagets finansiella prestationer. 
Många banker har börjat ta hänsyn till CSR i ett kreditgivningsbeslut. Det finns flera 
anledningar till varför det kan vara viktigt för banker att ta hänsyn till företags arbete kring 
CSR. Samhället, företaget och även banken kan dra fördelar av det (Elsakit & Worthington, 
2013). Företag som tar hänsyn till CSR i verksamheten kan få en bättre kreditvärdighet som 
kan innebära fördelar för det lånsökande företaget. Företaget får dels tillgång till finansiering 
från fler banker och de kan även erbjudas lån till en lägre kostnad. Banker vill bedöma den 
risk som uppstår när ett företag ska finansieras. Eftersom företaget kan få en bättre 
kreditvärdighet när de arbetar med CSR minskar risken för banken, vilket gör att krediten kan 
bli mer säker och mer trolig att bli en lönsam affär (Boeprasert et al., 2014). 
 
CSR är ett samlingsbegrepp som innefattar många delar. Det finns tidigare forskning som 
diskuterar hur CSR tas i beaktande vid kreditgivning till företag. Forskningen i detta 
sammanhang har tidigare fokuserat på begreppet CSR utan att göra en tydlig uppdelning av 
vilka delar som ingår i begreppet. Forskning har även gjort avstamp inom området miljö 
(Boeprasert et al., 2014; Coulson & Monks, 1999; Cowton & Thompson, 2004; Dong-young 
& JeongYeon, 2014). Den forskning som finns gör det svårt att skapa en helhetsförståelse för 
hur företags CSR påverkar kreditbedömningen.  För att skapa kunskap kring betydelsen av 
CSR vid kreditgivning anser vi därför att det är viktigt att få med fler dimensioner än bara 
miljön i begreppet CSR. Det är även viktigt att sedan särskilja dimensionerna var för sig för 
att kunna skapa en djupare förståelse för ämnet. För en del dimensioner finns det tidigare 
forskning som diskuterar hur de faktorerna tas med i kreditbedömningen till företag, men i 
många fall är det inte mycket som är gjort (Liedtke, Schaller, Von Geibler & Wallbaum 2006; 
Michalik, Scholz & Weber, 2010; Ruud & Sharma, 2003). Det saknas däremot helt forskning 
inom några av de sju dimensionerna som vi väljer definiera CSR med. Vi anser därför att det 
finns ett teoretiskt och empiriskt forskningsgap gällande hur banker tar hänsyn till de olika 
dimensionerna av CSR i låneprocessen. Det är av intresse att undersöka, då det kan skapa en 
helhetsförståelse för bankers låneprocess. Det kan även vara viktigt för banker och företag att 
känna till eftersom de kan gynnas av att agera hållbart. Genom att göra en korrekt 
kreditbedömning undviker banken att förlora pengar och genom att ta hänsyn till CSR kan 
företag få en bättre kreditvärdighet och mer lönsam verksamhet.  

1.3 Problemformulering 
Hur och varför beaktas företagets arbete med CSR vid bankers kreditgivning? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vilka dimensioner inom CSR banker tar hänsyn till hos det 
företag som ansöker om lån, samt att förklara hur och varför dessa dimensioner beaktas i 
kreditgivningen. För att underlätta förståelsen syftar även studien till att utveckla en modell 
avseende hur CSR inkluderas i kreditbedömningen.  
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1.5 Studiens fortsatta disposition 

  

1.	  Inledning	  

•  I studiens första avsnitt beskrivs bakrunden till studiens problem. Vidare förs 
en diskussion som leder fram till studiens problem och syfte.  

2.	  Teoretisk	  
referensram	  

•  I kommande avsnitt redogörs den teoretiska referensramen. Utgångspunkten 
är att beskriva kreditgivningsprocessen, samt hur och varför de sju 
dimensionerna inom CSR tillämpas i processen. 	  

3.	  Metod	  

•  I avsnitt tre presenteras de metodval som har varit till grund för studien. Det 
sker en genomgående beskrivning av hur studien har gått tillväga.  

4.	  Empiri	  

•  Empiriavsnittet innehåller en presentation av den kvalitativa studien som har 
genomförts genom intervjuer med kreditgivare.  

5.	  Analys	  

•  I avsnitt fem presenteras studiens analys. Likheter och skillnader mellan 
respondenternas svar tas upp och teorier från studien vävs in i analysen för 
att förstå och förklara vår studie.  

6.	  Slutsats	  

•  I det sista kapitlet dras slutsatser som är baserade på analysen. Vidare ges 
förslag på framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
	  
I avsnitt två presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs låne-
processen och sedan är teorin uppdelad enligt de sju dimensionerna av CSR som definierades 
i inledningen. Positiva och negativa aspekter samt risker kommer att diskuteras för de olika 
dimensionerna i den mån det har varit möjligt att hitta tidigare forskning. De positiva och 
negativa aspekterna är de som uppstår om företaget och banken vid kreditgivning tar hänsyn 
till CSR och riskerna som beskrivs är de som uppstår om banken vid kreditgivning inte tar 
hänsyn till företagets arbete med CSR. Fokus ligger på att presentera vilken påverkan 
företagets arbete med de olika dimensionerna inom CSR har för banken vid kreditgivning. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattning och en teorimodell. 
 

2.1 Kreditgivning 
Enligt Altman (1980) finns det fyra steg i bankers låneprocess till företag. I det första steget 
ansöker företaget om lån på banken. Sedan genomförs en kreditbedömning som följs av en 
redogörelse för kreditvillkoren. Låneprocessen avslutas med att företaget betalar ränta och 
amorterar på lånet tills det är återbetalt.  
 

 

Modell 1. Egen illustration- Låneprocessen (Altman, 1980).         
 
Ansökan om lån 
När företag behöver tillgång till banklån är det första steget i låneprocessen att ansöka om en 
kredit hos banken (Altman, 1980). Banklån är en av de vanligaste källorna för finansiering till 
företag och spelar därför en central roll för företagets överlevnad och konkurrenskraft på 
marknaden. Även nystartade företag behöver ofta kapital från banker för att kunna starta upp 
verksamheten och skapa tillväxt (Elsakit & Worthington, 2013).  
 
Kreditbedömning 
Enligt Alimi och Ofonyelu (2013) är kreditbedömningen det mest kritiska steget i 
låneprocessen och banken måste därför samla in information om företaget för att kunna göra 
en korrekt kreditbedömning. Banken får endast bevilja en kredit om kreditgivaren bedömer att 
företaget kan återbetala lånet och för att skapa en trygghet i krediten bör banken ta en säkerhet 
i företaget (SFS 1987:617). Cetina et al. (2007) menar att banken som beviljar kredit till ett 
företag utsätts för risker. En av dessa innebär att banken riskerar att inte återfå de utlånade 
pengarna. För att göra en korrekt kreditbedömning måste kreditgivaren identifiera källorna 
som påverkar risken och utvärdera den risk det kan innebära att låna ut pengar till företaget 
(ibid.). Det finns två risker som anses vara källorna för att företag inte ska kunna återbetala ett 
lån. Den ena risken är kopplad till rörelsen som bland annat påverkas av den bransch som 
företaget är verksamt inom och konkurrensen på marknaden. Den andra risken är av finansiell 

Ansökan om lån    Kreditbedömning  Kreditvillkor  Återbetalning 
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karaktär och hänger samman med företagets finansiella struktur. Risken blir högre om 
företaget exempelvis får en försämrad kassalikviditet (Riksbanken, 2015). Svensson och 
Ulvenblad (1994) tar upp fem kriterier som spelar en stor roll i kreditbedömningen. De fem 
kriterierna är personen bakom företaget, affärsidén, siffermaterialet, säkerheterna, samt 
företaget. För varje variabel bedöms sedan en rad olika punkter för att kreditgivaren ska 
kunna utvärdera återbetalningsförmågan (ibid.). När återbetalningsförmågan är bedömd kan 
ett beslut fattas om att bevilja eller avslå lånet (Cetina et al., 2007).   
 

  
Modell 2. Egen illustration- Bedömningskriterier (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
  
Kreditvillkor 
När banken har genomfört en kreditbedömning av det låneansökande företaget ger de avslag 
eller beviljar krediten beroende på utfallet av bedömningen. Om banken beviljar krediten går 
banken och företaget igenom ränta och amorteringstakt för att lägga upp en avbetalningsplan 
för lånet (Altman, 1980).   
 
Återbetalning 
I låneprocessens fjärde steg ska företaget betala ränta och amortering på lånet fram tills det är 
återbetalt. Även i detta steg finns det en risk som innebär att företaget inte kan betala tillbaka 
lånet (Cetina et al., 2007). Banken kan undvika en del av den risken om de tar säkerhet för 
lånet och även via kontinuerlig uppföljning av företaget. I de flesta fall har banken tagit 
säkerheter för lånet för att skyddas mot risken, men det tar inte bort hela risken då 
säkerheterna kan ha minskat i värde (Alimi & Ofonyelu, 2013).  
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2.1.1 Implementeringsförsök av CSR i kreditbedömningen 
Stora banker har sedan mitten av 60-talet kritiserats för att finansiera företag som genom 
verksamheten har negativ inverkan på miljön och samhället. Bankerna har under den tiden 
anklagats för att i låneprocessen bidra till förstörelser genom finansiering till företag som inte 
agerar korrekt. Under år 2000 blev trycket för stort och banker började inse att något måste 
göras. År 2002 utvecklades därför ekvatorprinciperna, ett försök till att involvera CSR i 
kreditbedömningen (Schepers, 2011). Många av de största bankerna i världen har sedan 2003 
anammat ekvatorprinciperna (Langdon & O’Brien, 2011). Det är mest förekommande att 
banker i välutvecklade länder har börjat arbeta utefter principerna (Schepers, 2011). Ekvator-
principerna är ett försök till att finansiera företag på ett sätt som gynnar miljön och samhället. 
Det finns omkring 70 finansiella institut som tillämpar ekvatorprinciperna genom att ställa 
krav på de företag som de beviljar finansiering till. Kritiker till principerna ifrågasätter om 
dessa banker verkligen tillämpar principerna eller om de bara säger att de gör det. Det är svårt 
att undersöka hur det står till i verkligheten eftersom de finansiella instituten inte ger ut 
mycket information. Däremot har forskning visat på att gruvindustrins arbetssätt har påverkats 
sedan principerna kom till (Langdon & O’Brien, 2011). 
 
Ekvatorprinciperna syftar till att projekt som ska finansieras utformas på ett ansvarsfullt sätt 
för samhället och miljön. Om projekten inte är utformade på ett sådant sätt ska problemen 
reduceras på ett sätt som är acceptabelt i enlighet med principerna. Principerna innehåller 
vägledning om hur projekt ska vara utformade för att företag ska kunna beviljas lån. Om 
företag väljer att inte följa de principerna som finns kommer banker som arbetar utefter 
principerna inte bevilja finansiering (Schepers, 2011). De företag som ansöker om lån hos 
banker som tillämpar ekvator-principerna måste efterfölja en del krav som bankerna ställer. 
Företaget måste anlita en oberoende expert som skriver en rapport över den ställning som 
företaget har samhälls- och miljömässigt. Riskerna måste lyftas fram och företaget måste 
arbeta fram en plan för hur eventuella problem ska åtgärdas. Banken kommer endast bevilja 
finansiering om de är nöjda med det som experten och företaget har tagit fram. Om banken 
inte är nöjd kommer lånet att nekas. Företaget måste följa de hälso- och säkerhetsråd som är 
specifika för branschen och på senare tid ställs även krav på att företagen ska ta fram en 
hållbarhetsplan. Från bankerna förväntas det att de kategoriserar företagen utefter om de 
innebär en hög, medel eller låg risk att finansiera utefter de krav gällande miljö och samhälle 
som ställs på företagen. Bankerna måste dessutom ta fram förslag på förbättringar som 
företagen bör vidta för att kunna agera bättre för miljön och samhället (Langdon & O’Brien, 
2011). 
 
Det är bevisat att ekvatorprinciperna har påverkat olika länder till att ställa högre krav på 
företag gällande arbete för miljön och samhället. Regeringen i olika länder börjar ta fram 
principer och lagar som ställer högre krav (Langdon & O’Brien, 2011). Däremot saknas det 
fortfarande stark övervakning bland bankerna. Det krävs även att ekvatorprinciperna 
utvecklas mer för att det ska fullgöra syftet. Bankerna måste vara mer objektiva och det krävs 
att objektiva mått utformas för att kontrolleringen av företag ska fungera helt korrekt 
(Schepers, 2011).  
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2.2 Dimension 1- Miljön 
Banker är en av de viktigaste källorna för finansiering till företag. Miljöns välmående anses 
vara avgörande för ekonomin och livet i övrigt. Naturen bidrar med råvaror som är till grund 
för stor del av världens ekonomi. Det är därför viktigt att agera miljövänligt för att 
verksamheter ska kunna fortsätta (Elsakit & Worthington, 2013). Frågan om en hållbar miljö 
har växt i samhället och det har blivit en faktor som många tar hänsyn till. Framförallt är det 
luftföroreningar och ökade växthusgaser som har uppmärksammats. Frågan om hållbarhet har 
hamnat i fokus och gör att samhället börjar ställa högre krav på företagen. Det anses att även 
företag har ansvar för att värna om miljön. Samhällets påtryckningar uppbackas av staten i 
många länder, då lagstiftning har tillkommit för att tvinga företag till att agera mer miljö-
vänligt (Thompson, 1998). Banken har ett stort inflytande i hur olika företag agerar eftersom 
de är en stor källa för företagens finansiering och kan därför påverka det låneansökande 
företagets miljöarbete (Elsakit & Worthington, 2013).   

2.2.1 Beaktandet av miljön vid kreditgivning 
Under de senaste 20 åren har det blivit mer vanligt att banker tar hänsyn till miljön i 
kreditbedömningen (Coulson, 2009). Men även om hållbarhet har blivit en allt viktigare 
aspekt behöver det inte innebära att alla banker fattar kreditbeslut med hänsyn till hur det 
låneansökande företaget tar hänsyn till miljön (Thompson, 1998). Det är inte bara företaget 
som kan ha negativ inverkan på miljön utan även banken. Bankens påverkan på miljön anses 
vara både direkt och indirekt (Elsakit & Worthington, 2013; Weber, 2012). Den direkta 
påverkan innebär att banken förbrukar energi, papper och vatten i den dagliga verksamheten. 
Genom att försöka minska förbrukningen kan både banken och miljön gynnas (Elsakit & 
Worthington, 2013). Den indirekta påverkan handlar om att banken möjliggör finansiering för 
företag som kan ha en negativ påverkan på miljön i form av exempelvis farliga utsläpp. 
Banken blir därför indirekt skyldig och bör ta ansvar för miljön redan i låneprocessen 
(Cowton & Thompson, 2004). Det är däremot endast en liten del av bankerna som tänker och 
framförallt agerar på detta sätt. Många banker kan inte ignorera den intäkt som en affär kan 
skapa även om företaget i fråga har en negativ inverkan på miljön (Cowton & Thompson, 
2004; Thompson, 1998). Thompson (1998) nämner en undersökning som genomfördes på 
banker i Storbritannien år 1996. Resultatet i undersökningen visade att endast 5 av 12 
undersökta banker hade implementerat eller funderade på att implementera miljökriterier i 
utlåningsstrategin.  
 
Banker har enligt Thompson (1998) inte visat stort intresse för att utveckla strategier som 
gynnar miljön, men trots det har banken en stor påverkan. Då banker ska välja vilka företag 
de vill bevilja krediter till har de en indirekt påverkan på miljön. I låneprocessen kommer 
banken i kontakt med många företag för att hjälpa till med att finansiera olika investeringar 
och aktiviteter. På grund av bankens maktroll vid möjliggörande till finansiering för företag 
kan det argumenteras för att banken har en viktig roll i miljöarbetet (ibid.). 
 
Banker kan medvetet välja om de vill finansiera företag som tar hänsyn till miljön genom att 
avslå eller bevilja krediter (Elsakit & Worthington, 2013; Weber, 2012). Banker bör införa 
miljöhänsynen som en stående bedömningspunkt i låneprocessen när de analyserar risken 
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med krediten (Cowton & Thompson, 2004). Kriterier avseende miljön kan fastställas i 
kreditgivningen och genom det påverka andra företags arbete kring faktorer som berör miljön 
(Elsakit & Worthington, 2013). Thompson (1998) hävdar att utmaningen för banker blir att 
inse den vinst som kan genereras genom att ta mer hänsyn till miljö i låneprocessen. Enligt 
Michalik et al. (2010) reflekterar många banker separat över riskerna kring miljön istället för 
att inkludera det i den normala kreditbedömningen. Elsakit och Worthington (2013) anser 
ändå att banker idag har fått en ökad förståelse för hur viktigt det är för verksamheten att 
arbeta i enlighet med miljöns välmående. Genom en ökad förståelse har många banker börjat 
implementera arbetssätt som tar hänsyn till miljön vid kreditgivning (Elsakit & Worthington, 
2013; Michalik et al., 2010). Om hänsyn inte tas till miljöaspekterna kan det leda till att 
banken bedömer företagets kreditvärdighet fel, vilket kan leda till en kreditförlust för banken 
(Michalik et al., 2010).  
 
En del i arbetet för att bedöma miljöaspekten innebär att banker har börjat fråga företag om 
deras tillvägagångssätt kring miljöfrågor när de ska ge en kredit. Många banker har utvecklat 
en policy där företag nekas lån om de inte uppnår förutbestämda miljökriterier (Elsakit & 
Worthington, 2013). I policyn kan banker även fastställa vilka klienter och branscher som lån 
kan beviljas till och vilka som ska nekas i ett tidigt stadie (Thompson, 1998). En anledning till 
varför banker utvecklar en sådan policy är för att banken själv riskerar att utsättas för 
kostnader. Om banken ger lån till ett företag som verkar inom en bransch som har en negativ 
inverkan på miljön kan banken bli betalningsskyldig för att ha finansierat verksamheten 
(Coulson & Monks, 1999). Många banker har utvecklat arbetsrutiner för att bedöma vilka 
miljörisker kreditgivning till ett företag kan innebära (Elsakit & Worthington, 2013). En del 
banker har till och med utarbetat strategier där miljöaspekter inkluderas i kreditbedömnings-
kriterierna (Weber, 2012). Det kan vara viktigt att kreditgivaren undersöker företagets 
årsredovisning för att få fram information om företagets verksamhet och miljöpåverkan. Allt 
finns däremot inte rapporterat där utan banken får söka vidare i separata miljörapporter. Det 
genomförs för att skyddas mot kreditförluster, men även för att försöka värna om miljön. Det 
framkommer att en del banker har ökat både lönsamheten och marknadsandelar när de sagt 
upp krediter med företag som håller på med miljöfarliga verksamheter eftersom de då har 
vunnit andra stora aktörers intresse på grund av bankens etiska ställningstagande (Thompson, 
1998). 

2.2.2 Positiv aspekt 
Det är inte bara miljön som gynnas av att banken ställer krav på företagets aktiviteter i 
låneprocessen. Företaget som ansöker om lån tjänar på det genom att det förebygger en 
potentiell förstörelse av företaget. Att driva en verksamhet som har en negativ effekt på 
miljön kan vara riskfyllt, då det kan skapa ett rykte som påverkar företagets lönsamhet 
negativt (Elsakit & Worthington, 2013). Dessutom kan företaget undvika att utsättas för olika 
kostnader som exempelvis vite och böter om de väljer att fatta beslut som är positiva för 
miljön. Banken har möjlighet att styra hur miljövänliga företag är. Genom att sätta krav kan 
banken välja att endast finansiera sådana företag som uppfyller kraven (Thompson 1998). 
Men även banken tjänar på att ställa krav som tar hänsyn till miljön. Bankerna tjänar dels på 
det genom att affärerna blir mer säkra, då risken för betalningsinställelse minskar. Om ett 



	   10	  

företag förstör miljön kan företaget drabbas av höga kostnader som försvårar möjligheten till 
att betala ränta och amortering på lånet. Agerar företag istället miljövänligt blir krediten mer 
säker för banken och det kan skapas en positiv image eftersom banken framstår som 
ansvarstagande kring miljöfrågor (Elsakit & Worthington, 2013). Banken kan välja att 
subventionera lån till företag som driver en miljövänlig verksamhet. Att subventionera lån 
kan ge banken ett gott rykte bland allmänheten genom att visa att banken tar ansvar 
(Thompson, 1998). Coulson och Monks (1999) nämner också att banken kan ge en lägre fast 
ränta till företag som tar lån i syfte att minska företagets inverkan på miljön. Enligt Thompson 
(1998) kan banken på ett sådant sätt få en ny kundkrets i form av företag som agerar 
miljövänligt. Sådana företag kan innebära en lägre risk att låna ut pengar till. 

2.2.3 Negativ aspekt 
Det finns flera förklaringar till varför banker kan ha svårt att ta hänsyn till miljön i 
kreditbedömningen. Den första anledningen är att anställda på banker saknar tillräckligt med 
kunskap kring miljöfrågor. Det saknas även kunskap för att segmentera vilka företag som 
agerar miljövänligt och vilka det är som inte gör det. Kostnaden som krävs för utbildning kan 
bli för hög (Thompson, 1998). Dessutom blir kreditbedömningen dyrare om kreditgivaren 
regelbundet ska inkludera miljöaspekterna i beslutsunderlaget (Weber, 2012). Det kan även 
vara svårt för banken att finna ett effektivt sätt att mäta hur miljövänliga olika företag är 
(Thompson, 1998). Många banker finner informationen i företagens rapporter kring 
hållbarhet. Problemet som uppstår är dock att företagen lyfter det positiva kring miljön, men 
utesluter det negativa. Det är då viktigt att en tredje part har kontrollerat att innehållet 
stämmer, vilket kan bli tidskrävande, svårt och kostsamt (Weber, 2012). Ännu en förklaring 
är att det kan bli för riskfyllt för banker att endast bevilja lån till företag som är miljövänliga. 
Även om riskerna kring miljö minimeras finns det andra risker som istället ökar. De företag 
som kännetecknas för att vara miljövänliga är ofta små, icke vinstdrivande och saknar 
materiella tillgångar. Det gör det svårt för banken att garanteras återbetalning och ta lämpliga 
säkerheter, vilket gör krediten mer riskfylld (Thompson, 1998). Dessutom kan ett företags 
kreditvärdighet minska om banken ställer för höga krav på att företaget ska vidta åtgärder som 
minskar verksamhetens inverkan på miljön. Det kan krävas att företaget lägger stora resurser 
på åtgärderna, vilket minskar företagets likviditet. Företagets likviditet är en viktig 
bedömningsfaktor vid en kreditgivning eftersom det ger en indikation om företaget har 
möjlighet att betala ränta och amortering för lånet. Är likviditeten låg kan det leda till att 
kreditgivaren avslår en låneansökan till företaget. En miljövänlig åtgärd kan i detta fall leda 
till att den totala risken vid kreditgivningen ökar (Michalik et al., 2010). Coulson (2009) 
nämner även ett argument som går emot att banker kan påverka andra företag till att bli mer 
miljövänliga för att kunna få lån beviljat. Argumentet innebär att företagen kan välja andra 
finansieringskällor om kraven blir för höga. Dessutom råder konkurrens mellan bankerna som 
gör att kreditgivaren inte kan ställa för höga krav på företagets miljöarbete (ibid).  

2.2.4 Risk 
Banker väljer vilka verksamheter de vill finansiera. Det är den potentiella återbetalningen 
relaterat till risken av lånet som kreditgivaren är intresserad av att ta reda på i ett beslut. Det 
är en risk som kreditgivaren måste reflektera över vid ett kreditgivningsbeslut (Weber, 2012). 
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Vid kreditgivning utsätts banken för tre risker som är kopplat till miljön. Riskerna minskar då 
banken ställer krav på företagen som ansöker om lån (Elsakit & Worthington, 2013). De 
risker som banken definierar kring begreppet miljöfokus vid kreditgivning är av finansiell 
karaktär och påstås kunna påverka nuvärdet av de lån som banken beviljar (Thompson, 1998). 
 
Direkt risk 
Den första risken är en direkt risk som banken drabbas av. Risken kan bland annat innebära 
att banken själv tvingas sanera förorenade områden för att företaget som banken har beviljat 
ett lån till har hamnat i obestånd, men har förorenat miljön innan dess (Elsakit & 
Worthington, 2013). Den direkta risken kan även handla om när banken exempelvis tar mark 
som säkerhet och löser in denna vid uppsägning av ett lån. Risken är då att den har sänkts 
betydligt i värde på grund av att företaget sysslat med verksamhet som har förorenat marken 
(Cowton & Thompson, 2004). Lagstiftning som riktas mot banker som har tagit säkerheter i 
företaget kan i en del situationer säga att banken blir ansvarig för kostnader som dyker upp. 
Det kan leda till att banken får en kreditförlust, men även drabbas av kostnader utöver 
krediten (Elsakit & Worthington, 2013). Sådan lagstiftning som är riktad mot banken är mer 
förekommande i välutvecklade länder. Lagstiftningen innebär då att om företaget som har 
orsakat miljöskadan inte går att finna kan banken bli ansvarig för att återställa skadan. Det är 
då viktigt att kreditgivaren reflekterar över risken när ett lån ska beviljas. Dels behöver kredit-
givaren se över risken att företaget kommer att utföra miljöfarliga handlingar och dels 
behöver kreditgivaren se över hur utsatt den eventuella säkerheten till lånet kommer att vara 
för miljöförstörelse (Thompson, 1998). Det är även viktigt att se över om tillgången redan är 
utsatt för miljöförstörelse innan den tas som säkerhet av banken. Om kreditgivaren inte 
kontrollerar tillgången kan risken bli att banken tar den som säkerhet till ett högre värde än 
vad den egentligen är värd på grund av den miljöförstörelse som den har utsatts för (Michalik 
et al., 2010). Thompson (1998) argumenterar däremot för att den direkta risken är relativt låg, 
då banken sällan döms som ansvarig till att ersätta en miljöskada. 
 
Indirekt risk 
Den andra risken är indirekt och är enligt Cowton och Thompson (2004) mer vanlig än den 
direkta risken. Risken innebär att banken kan få svårigheter att få tillbaka pengarna på ett 
beviljat lån om företaget som har blivit beviljat lånet agerar på ett miljöfarligt sätt. Det kan 
bero på att företaget drabbas av böter, vite eller saneringskostnader för att rengöra förorenade 
områden och intäktsförluster på grund av att ha fått ett försämrat rykte bland intressenter 
(Elsakit & Worthington, 2013). Då det uppstår sådana kostnader och intäktsförluster drabbas 
företagets kassaflöde och det kan bli svårare att betala tillbaka ränta och amortering på ett 
beviljat lån (Elsakit & Worthington, 2013; Thompson, 1998). Risken innefattar också den 
påverkan som nya miljöregleringar har på företagets verksamhet. Det kan leda till att 
företagen får ta bort vissa produkter eller att kostnaden för den nya regleringen gör att 
företaget går i konkurs. Detta påverkar banken indirekt, då banken riskerar en kreditförlust på 
grund av de nya lagarna (Cowton & Thompson, 2004). 
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Ryktesrisk 
Den tredje risken är kopplad till bankens rykte. Om banken får ett rykte som innebär att de 
anses vara oansvariga kring frågor som berör miljö vid kreditgivning kan det leda till att 
kunder, media och staten får en negativ syn på banken (Elsakit & Worthington, 2013). Även 
om banken agerar enligt lagen kan ett dåligt rykte skapas då ett företag som finansieras av 
banken agerar på ett icke miljövänligt sätt. En konsekvens av det kan vara att kunder byter 
bank och att en del branscher sätter stor press på banken till att börja ställa krav på företag 
som banken väljer att finansiera (Thompson, 1998).  Det är svårare att bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna av ryktesrisken eftersom den anses uppkomma på längre sikt. Däremot anses 
den ändå vara viktig för banken att beakta eftersom den kan leda till svårigheter att skaffa nya 
kunder (Elsakit & Worthington, 2013). På grund av ryktesrisken har en del banker ändrat 
arbetspolicys till att vägra finansiering till företag som misstänks ha en skadlig inverkan på 
miljön (Thompson, 1998). 
 
Den direkta risken, indirekta risken och ryktesrisken ger banken incitament att väva in 
miljöhänsyn i låneprocessen för att minska kreditförluster (Cowton & Thompson, 2004).  
 
Enligt Thompson (1998) finns det branscher som utsätter banken mer för de tre ovanstående 
riskerna än vad andra branscher gör. Främst är det företag med verksamhet som involverar 
kemikalier och vatten. Däremot ska banken inte utesluta riskerna i andra branscher, då det kan 
innebära en hög risk om företaget inte har kunskap om hur verksamheten ska drivas på ett 
miljövänligt sätt. Det är viktigt att banken fastställer vilken risknivå som är acceptabel vid 
kreditgivning till ett företag. Genom ett beslut om vilken risknivå som är acceptabel kommer 
banken att attrahera olika branscher. Inget tyder på att banker utesluter finansiering till 
specifika branscher. Det framkommer däremot att kreditgivare bör vara mer försiktiga vid 
kreditgivning till företag som är verksamma inom kärnkraft och avfallshantering (ibid.).  
    
En undersökning gjord av Cowton och Thompson (2004) visar att mer än hälften av 
tillfrågade banker i Storbritannien använder miljöfrågor som en stående punkt i kredit-
bedömningen. Däremot framkom det att nästan alla gjorde detta för att de ville skydda banken 
från risker eller för att följa miljölagar. En väldigt liten andel gjorde det för att de vill förbättra 
miljön. Michalik et al. (2010) nämner att världsbanken har utfärdat riktlinjer i enhet med 
lagarna. Dessa riktlinjer bör banker ta hänsyn till vid kreditgivning. Den information kring 
miljöaspekten som Cowton och Thompson (2004) nämner att bankerna undersöker kommer 
övervägande från företagens årsredovisningar samt information som är insamlad under besök 
hos företagen. Den skrivna informationen i årsredovisningarna såsom VDn’s uttalande och 
noter anses i denna aspekt vara mer användbara än att kontrollera siffror från balans- och 
resultaträkning (ibid.). 

2.3 Dimension 2- Samhället 
För att samhället ska kunna utvecklas till det bättre är det viktigt att företag bidrar till den 
förbättringen (Callens & Teteca, 1999). Trots det nämner Elsakit och Worthington (2013) att 
det är vanligare att kreditgivare använder information om företagens arbete kring miljö istället 
för information om företagets ansvarstagande för samhället i ett kreditgivningsbeslut. Cowton 
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och Thompson (2004) beskriver att det omkring 1990-talet uppstod en ökad oro för 
människors påverkan på naturen och därigenom blev även miljöhänsynen en del i bankers 
kreditbedömning. Under den perioden och framöver har samhällsfrågorna därför överskuggats 
av miljöfrågorna. Det finns däremot ändå ett syfte med att redovisa information om företagets 
samhällsansvar. Syftet är att utvidga den roll som företaget har som informatör till aktieägare 
och finansiärer (ibid). Inom området ligger fokus på förhållandet mellan företaget och 
samhället och kan handla om att göra insatser som bidrar till ett bättre samhälle, exempelvis 
genom donationer till organisationer (Dahlsrud, 2008). Tidigare låg fokus i princip helt på de 
finansiella delarna, men på senare tid har banker börjat ställa mer krav på företagen att även 
redovisa om de initiativ som de tar för att förbättra samhället (Cowton & Thompson, 2004). 
Det har framkommit att banker har fått ett ökat intresse för information kring ansvarstagande 
för samhället, speciellt bland europeiska banker. Scholtens (2009) visar i en undersökning att 
samhällsansvar har börjat växa signifikant bland banker. Det har blivit alltmer vanligt bland 
banker i välutvecklade länder. Undersökningen visar att arbete kring samhällsansvar har ökat 
avsevärt mellan år 2000 och år 2005 (ibid.). Däremot diskuteras det om det egentligen är 
miljöaspekter som ligger bakom den information kring samhällsansvar som banker vill ta reda 
på. Information som är direkt kopplat till företagets samhällsansvar har inte framkommit som 
primär informationskälla för kreditgivare att ta hänsyn till i kreditbedömningen (Elsakit & 
Worthington, 2013). 

2.3.1 Positiv aspekt 
Boeprasert et al. (2014) menar att företag som är engagerade i samhällsfrågor kan få lägre 
ränta på lån och gynnas därigenom av att fokusera på sådana frågor. Vid kreditgivning till 
företag använder banken en metod för att räkna ut företagets kreditvärdighet. Det är sedan 
tidigare känt att en ökad kreditvärdighet hos företagen är kopplat till ökade chanser att få lån 
och att lånet beviljas till en lägre kostnad för företaget. Det har nyligen visats att ett företags 
engagemang i samhällsfrågor granskas av banker och ger en positiv effekt på kredit-
värdigheten hos företaget (ibid.). Då företag lägger mer fokus på att arbeta för ett hållbart 
samhälle tar även banker och andra investerare hänsyn till den aspekten när de beslutar om de 
ska bevilja lån eller investera i företaget (Menassa, 2010). Enligt Boeprasert et al. (2014) 
minskar kostnaden för företaget i form av att de kan få lägre räntekostnader och möjligheten 
att få ett lån överhuvudtaget ökar med en högre kreditvärdighet som kan ökas genom 
företagets samhällsansvar. 
 
Cowton och Thompson (2004) visar att samhället gynnas av att kreditgivare tar hänsyn till 
företagens ansvarstagande för samhället. Banken har en viktig roll som kan få företaget att 
agera utifrån samhällets bästa. Det kan leda till initiativ från företagets sida som leder till ett 
bättre samhälle om exempelvis företaget ger bidrag och donationer till utsatta grupper i 
samhället. Om banken skulle kräva information avseende företagets samhällsansvar för att 
fatta kreditbeslutet kan banken få företagen engagerade i frågor rörande samhällsengagemang. 
Även om informationen egentligen inte behövs för kreditbeslutet kan fokus på dessa frågor 
vara av nytta för samhället i stort (ibid.). Menassa (2010) menar att det har blivit allt viktigare 
att på senare tid att rapportera om företagets samhällsansvar. Det är för en del företag lika 
viktigt att rapportera om den finansiella statusen som att visa de initiativ företaget har tagit för 
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att förbättra samhället. Det leder till att företaget inte endast maximerar ägarnas värde genom 
att skapa vinst utan även tar ansvar för samhället (ibid.). 

2.3.2 Negativ aspekt 
Banken har möjlighet att påverka andra företag att ta samhällsansvar, men det finns oftast 
inget eget intresse för det. Argumenten till varför banken inte har något intresse är dels att det 
inte finns några allvarliga risker att beakta, men även för att banken inte tjänar något på det. 
Om det däremot hade bidragit till en högre vinst för banken skulle det kunna vara en faktor att 
ta hänsyn till vid kreditgivning (Elsakit & Worthington, 2013). Det finns ännu en nackdel som 
kan uppstå då kreditgivaren tar hänsyn till företagets samhällsansvar. Företaget kan ha haft för 
stora kostnader för att försöka stärka samhället och att nyttan företaget har av dessa åtgärder 
inte överstiger kostnaden för dem. Nyttan kan bestå i att banken ger lån till lägre ränta baserat 
på företagets insatser för samhället. Detta blir då en indirekt nackdel för banken eftersom 
företaget då kan sakna likvida medel att betala ränta och amortering på lånet (Attig, El Ghoul, 
Guedhami & Suh, 2013). Elsakit och Worthington (2013) nämner även en anledning till 
varför banker inte tar hänsyn till information om ansvarstagande för samhället vid kredit-
givning. Anledningen är att det inte finns lagstiftning som reglerar bankers agerande, istället 
riktas lagstiftningen mot företaget direkt. Även om banken är delaktig i att det har varit 
möjligt för företaget att agera på ett felaktigt sätt genom finansiering av verksamheten, 
kommer banken i de flesta fall slippa undan. Därför finns det ofta inget intresse för banken att 
ta reda på information om företagets ansvarstagande för samhället (ibid.). 

2.3.3 Risk 
Elsakit och Worthington (2013) argumenterar för varför banker ofta tar mer hänsyn till hur 
företag som ansöker om lån arbetar för miljön än för hur företaget tar ett samhällsansvar. 
Deras argument är kopplat till de risker som banken utsätts för. Om banken inte tar hänsyn till 
företagets samhällsansvar finns det däremot två risker som banken kan utsättas för (ibid.). 
 
Indirekt risk 
Den första risken är en indirekt risk som innebär att företaget som får ett lån beviljat inte kan 
betala tillbaka lånet. Orsaken till att företaget inte kan återbetala ett lån kan då vara att 
företaget har fått betala skadestånd till andra parter på grund av att företaget i någon aspekt 
har agerat vårdslöst mot samhället. Om skadeståndet uppgår till en betydande summa kan 
företagets likviditet försämras vilket försämrar företagets återbetalningsförmåga. Risken anses 
däremot inte vara väsentlig eller förekomma i verkligheten eftersom banken tar säkerheter vid 
kreditgivning. Om företaget då hamnar i obestånd har banken rätt till säkerheten (Elsakit & 
Worthington, 2013). 
 
Ryktesrisk 
Den andra risken som banken utsätts för är en ryktesrisk som innebär att banken kan få ett 
dåligt rykte om det framkommer att ett lån har beviljats till ett företag som inte tar samhälls-
ansvar. Denna risk anses dock inte vara särskilt förekommande i verkligheten eftersom 
skulden i de flesta fall läggs direkt på företaget och inte på banken (Elsakit & Worthington, 
2013). 
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2.4 Dimension 3- Företagets relation till de anställda 
Callens och Tyteca (1999) anser att det är viktigt att företag reflekterar kring antalet anställda 
och deras arbetsmiljö. Enligt Michalik et al. (2010) bör företag arbeta för att minska arbets-
lösheten. Genom att arbeta för det bidrar företaget till framgång av den egna verksamheten 
och hela samhällets ekonomi på lång sikt. Europakommissionen (2001) visar att det är en 
utmaning för företag idag att skaffa och behålla kvalificerade anställda. Det är därför viktigt 
att ständigt arbeta med relationen mellan företaget och de anställda. Företaget bör löpande se 
till att de anställda får utbildning, en bra balans mellan arbetsliv och privatliv, samt att 
säkerheten på arbetsplatsen når upp till en hög standard. Åtgärder från företagets sida för att 
förbättra relationen med de anställda har visats vara kostnadseffektivt och på sikt leda till 
ökad lönsamhet (ibid.). Enligt Callens och Tyteca (1999) finns det inga förutbestämda mått 
som är optimala kring företagens relation till de anställda, men en metod som kan fungera är 
att jämföra olika företag med varandra. Företag är effektiva inom olika områden och det kan 
ge indikationer på lämpliga mått. På kort sikt kan det vara viktigt att jämföra antalet anställda, 
löner och skaderisk på arbetsplatsen och på lång sikt kan det vara viktigt att jämföra 
utbildning och omsättning av personal (ibid.). 

2.4.1 Positiv aspekt 
För banker kan det vara viktigt att de företag som ansöker om lån har bra villkor för de 
anställda. Genom att erbjuda rättvisa löner, en säker arbetsplats och hälsovård kan företagets 
lönsamhet påverkas positivt. Ett företags lönsamhet är viktig vid kreditgivning, vilket gör att 
dessa faktorer kring företagets relation med anställa kan vara viktiga att ta hänsyn till i en 
kreditbedömning (Michalik et al., 2010). Att ställa kriterier kring företagets relation till de 
anställda har blivit vanligare i kreditbedömningar. Det uppkom inte att vara en faktor i kredit-
bedömningen lika tidigt som miljöaspekterna, men det har på senare tid börjat upp-
märksammas (Liedtke et al., 2006; Michalik et al., 2010; Ruud & Sharma, 2003). Däremot 
nämner Michalik et al. (2010) att det finns forskning som har visat att det inte finns något 
samband mellan företagets relation till de anställda och företagets lönsamhet. 

2.4.2 Risk 
Om ett företag åsidosätter relationen till de anställda kan det leda till dåliga utfall för 
företaget. Företagets rykte kan bland annat skadas på grund av att de anställda inte trivs på 
arbetsplatsen. Det minsta ett företag kan göra för de anställda är att följa de lagar som är 
uppsatta i landet. Lagarna gäller bland annat löner, anställningsavtal och säkerheten på arbets-
platsen. Om företaget inte följer lagarna kan det uppkomma sanktioner som gör att företaget 
tvingas att betala ersättning och skadestånd till de anställda. Det kan leda till att företagets 
rykte tar skada och även att företagets kostnader ökar (Búciová & Remišová, 2012). 

2.5 Dimension 4- Styrelsen 
Ett företag som har en pålitlig och oberoende styrelse har lättare att få lån hos banker eftersom 
det ökar kreditvärdigheten (Dong-young & JeongYeon, 2014; Boeprasert et al., 2014). Luu 
(2012) menar att flertalet externa parter ser styrelsen som kärnan i företagets arbete med CSR. 
Styrelsen utövar arbete med CSR genom att integrera de olika dimensionerna av CSR i 
beslutsprocesserna (ibid.). Enligt Dong-young och JeongYeon (2014) ska styrelsen ge aktuell 
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och riktig information till intressenter såsom ägare, investerare och banker. Picou och Rubach 
(2006) menar att det på senare tid har legat mycket fokus på att öka ansvarsskyldigheten för 
styrelsen och att de ska arbeta med intressenternas bästa i åtanke. Att rapportera information 
till företagets intressenter är en uppgift styrelsen bör utföra för att fullfölja denna skyldighet 
(ibid.). 

2.5.1 Positiv aspekt 
Genom att styrelsen integrerar de olika dimensionerna gynnar det inte bara företagets 
finansiella ställning utan även kunder, anställda och samhället i stort. Banken kan därför dra 
nytta av att använda styrelsen som informationskälla (Dong-young & JeongYeon, 2014). Luu 
(2012) lyfter fram att styrelsen spelar en central roll i företaget eftersom de fattar viktiga 
beslut angående verksamheten. Det ställs höga krav på styrelsens förmåga att ta etiskt och 
moraliskt korrekta beslut, med tanke på både företagets och omvärldens bästa. Även Dong-
young och JeongYeon (2014) ser styrelsen som nyckelpersoner i företagets arbete med CSR 
eftersom det är genom dem som informationen om företagets hållbarhetsagerande kommer ut 
på marknaden. Genom att dela finansiell och icke-finansiell information om företaget kan det 
enligt Picou och Rubach (2006) leda till att både företaget presterar på en högre nivå och att 
kostnader för det lånade kapitalet minskar. Detta eftersom banken då kan använda styrelsens 
uppgifter för att göra en korrekt bedömning vid kreditgivning till företaget (ibid.). Det är 
viktigt för företaget att sätta upp riktlinjer och ansvarsskyldigheter bland annat för 
rapportering för att skapa hållbarhet för både företaget och dess relationer med intressenter, 
vilket exempelvis kan vara leverantörer och kunder (Dong-young & JeongYeon, 2014). 

2.5.2 Negativ aspekt 
Det finns även en negativ aspekt med att styrelsen har ansvar i de beslut som tas angående 
CSR. Den negativa aspekten innebär att styrelsen beslutar att investera för mycket av 
företagets medel i hållbarhetsarbetet (Barnea & Rubin, 2010; Boeprasert et al., 2014). Ye och 
Zhang (2011) har i sin studie kommit fram till att det finns en optimal nivå för hur mycket 
pengar och tid ett företag bör investera i CSR. Väsentligt lägre eller högre investeringar har 
påverkan på företagets kostnader för lånat kapital. Enligt Boeprasert et al. (2014) ses en 
överinvestering i CSR som negativt av banker och övriga intressenter till företaget eftersom 
det är en dålig investering från företagets sida. Det leder till att den finansiella ställningen 
försämras och möjligheten att få lån minskar. En anledning till denna överinvestering kan 
enligt Barnea och Rubin (2010) vara att styrelsen fokuserar mer på att deras initiativ får dem 
som individer att se bra ut, snarare än att se till ägarnas bästa. Även här spelar 
informationsasymmetrin en viktig roll och att styrelsen rapporterar om deras arbete med 
samhällsengagemang och miljöfrågor och liknande minskar asymmetrin och även risken 
(Luu, 2012). 

2.5.3 Risk 
Det finns en informationsasymmetri mellan banken och företaget. Asymmetrin förklaras med 
att en part i ett kontraktsförhållande har mer information än den andra. I detta fall har 
företaget mer information om den egna verksamheten än banken. Det blir därför en risk för 
banken att låna ut pengar till företaget om de inte har all nödvändig information för att kunna 
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fatta ett korrekt kreditbeslut. Det är därför viktigt att minska informationsasymmetrin för att 
skydda banken mot eventuella kreditförluster (Picou & Rubach, 2006). Styrelsen i ett företag 
finns bland annat för att minska den informationsasymmetri som kan uppstå mellan företaget 
och externa intressenter (Dong-young & JeongYeon, 2014). Luu (2012) menar att styrelsen 
ska minska denna informationsasymmetri i syfte att ge en trygghet åt banker och andra 
investerare som har finansierat verksamheten. Tryggheten skapas genom att styrelsen 
rapporterar information om företaget till intressenterna, både om den finansiella statusen samt 
icke-finansiell information som syftar bland annat till företagets arbete med CSR.  Styrelsen 
har både makt och ansvar över vilken information de delar och ansvarar för att informationen 
är korrekt. Det är därför viktigt att företaget har en oberoende och pålitlig styrelse som agerar 
etiskt korrekt (ibid.). 

2.6 Dimension 5- Mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter är ett komplext område inom CSR som innehåller frågor rörande både 
legala, moraliska och politiska dilemman. Företaget måste fundera ut vilka områden inom 
mänskliga rättigheter de har skyldighet att kontrollera och övervaka (Europakommissionen, 
2001). Arbetet kring mänskliga rättigheter kan innebära att skapa goda relationer mellan 
välutvecklade länder och utvecklingsländer. Att skapa goda relationer mellan människor i 
samma land är också en viktig aspekt att ta hänsyn till (Callens & Tyteca, 1999). Bland 
företag kan det exempelvis innebära att övervakning krävs hos företagets underleverantörer 
för att garantera att de inte stödjer barnarbete eller liknande aktiviteter som strider mot 
mänskliga rättigheter (Europakommissionen, 2001). Företag kan välja att frivilligt arbeta fram 
uppförandekoder som ska gälla för företaget, samt deras leverantörskedja. Det innebär att 
företaget sätter upp mål och krav för uppförande inom mänskliga rättigheter och om 
underleverantörer till företaget inte lever upp till kraven avslutas samarbetet (Vidal-León, 
2013). Europakommissionen (2001) föreslår att företaget inte endast ska avsluta samarbete 
med underleverantörer som använder barnarbete utan även att företaget ska försöka hjälpa de 
utsatta barnen med utbildning.  
 
Kunder och leverantörer sätter ökad press på företag att agera enligt de normer och regler som 
finns inom mänskliga rättigheter. Det är därför viktigt för företag att uppmärksamma dessa 
frågor och aktivt arbeta med dem för att stärka positionen på marknaden och få ökat 
förtroende. Det ställs högre krav på multinationella företag att deras verksamhet ska tillämpa 
liknande policys för anställdas rättigheter och säkerhet på arbetsplatsen var de än är 
lokaliserade i världen (Europakommissionen, 2001). 

2.6.1 Negativ aspekt 
Enligt Vidal-León (2013) medför de uppförandekoder som ett företag kan arbeta fram också 
ett antal kostnader som är oundvikliga. Alltifrån kostnader för personal som arbetar med 
framtagandet och uppföljning till de situationer då företaget tvingas avsluta ett kontrakt med 
en leverantör på grund av brott mot mänskliga rättigheter. Det kan vara både kostsamt och 
tidskrävande för företaget att hitta en ny leverantör och om företaget ska arbeta med 
uppförandekoder går sådana kostnader inte att undvika (ibid.). 
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2.7 Dimension 6- Produkt 
Företag har insett att det idag inte är en differentieringsstrategi att erbjuda hållbara tjänster 
och produkter till kunderna. Det innebär att de flesta företag satsar på hållbara produkter och 
att det därför inte är en strategi som gör att de kan urskiljas bland från konkurrenterna. Det 
beror på att marknaden och samhället ställer dessa krav på alla företag idag. Dessutom har 
strikt lagstiftning och påtryckningar från organisationer tillkommit som ställer krav på 
företagen (Carrero & Valor, 2012). Ett företag bör ha en minimal användning av resurser som 
inte är förnyelsebara (Michalik et al., 2010). Företag som har en produkt som är noga 
genomtänkt när det gäller vilket material som ska ingå och om det är förnyelsebart har en 
positiv inverkan på företagets kostnadsstruktur. Företaget bör tänka igenom hela produktens 
livscykel från tillverkning till slutlig återvinning för att få de bästa resultaten. Att ha en bra 
produkt kan även minska företagets energikostnader och de saneringskostnader som kan 
uppstå om företaget skulle ha en produkt som har negativ inverkan på miljön 
(Europakommissionen, 2001). 

2.7.1 Positiv aspekt 
Genom att använda förnyelsebara resurser i verksamheten kan samhällets ekonomi och håll-
barhet fortsätta att utvecklas. Dessutom finns resurserna kvar att användas av företaget då de 
är förnyelsebara. I en kreditbedömning är det viktigt att verksamheten har en positiv framtid. 
Genom att använda förnyelsebara resurser blir samhället mer hållbart på lång sikt eftersom 
verksamheter kan fortsätta, vilket gör att risken vid en kreditbedömning inte ökar (Michalik et 
al., 2010). 

2.7.2 Risk 
Enligt Lal (2012) väljer en del banker att finansiera verksamheter trots att produkten inte 
uppfyller de krav som ställs på den från samhällets synvinkel. Vapen och kärnkraft är två 
exempel på produkter som samhället kan uppfatta som negativa. Även tobak är en produkt 
som är tveksam då den har visats vara farlig för människors liv och hälsa. Världsbanken som 
är världens största låneinstitut startade ett initiativ till att sluta att investera i företag som sålde 
tobaksprodukter. I initiativet försökte världsbanken påverka andra låneinstitut att också sluta 
finansiera tobaksföretagen, men det gav blandade resultat. Företag i tobaksbranschen 
kännetecknas av en relativt låg risk och hög avkastning på investeringen. Det gör att en del 
banker och andra finansiärer fortsätter att bidra med kapital till branschen trots produktens 
negativa inverkan på människors hälsa (ibid.). 

2.8 Dimension 7- Mångfald 
De flesta företag har mångfald i verksamheten, men det är färre företag som arbetar med att ta 
fram rutiner för att aktivt skapa mångfald på arbetsplatsen (Battistelle, Caldeira de Oliveira, 
Gordono, Jabbour & Martinez, 2011). Företag bör finna olika profiler av medarbetare för att 
skapa mångfald. Det kan betyda att rekrytera personal med olika etniciteter, kön och ålder 
(Osborne, 2000). I de flesta fall är det HR-avdelningen på företag som har en viktig roll i att 
skapa mångfald på arbetsplatsen. HR står för Human Resources och är avdelningen som 
vanligtvis anställer personalen på företaget. De kan anställa för att skapa mångfald och 
utveckla rutiner för att öka jämställdheten bland personalen. HR-avdelningen kan även hjälpa 
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till med varje individs utveckling inom företaget (Battistelle et al., 2011). Förutom att HR kan 
påverka finns även lagar i många länder som styr att diskriminering inte får äga rum på en 
arbetsplats. Att diskriminera mot etnicitet och kön är otillåtet i många länder (Osborne, 2000). 
De aspekter kring mångfald som täcks av lagar tas väldigt seriöst bland de flesta företag 
(Battistelle et al., 2011). 

2.8.1 Positiv aspekt 
Mångfald i ett företag kan leda till många olika fördelar. Generellt kan det leda till ökad 
produktivitet, ökad kreativitet och mer engagemang från personalens sida (Battistelle et al., 
2011). En mer specifik fördel som mångfald bidrar med är att de olika profilerna kan ge vinst 
till företaget. Genom att skapa mångfald på en arbetsplats kan möjligheten till att förstå nya 
marknader öppnas. Företaget får då en fördel framför företag som inte har mångfald på 
arbetsplatsen. Då företag tar sig in på nya marknader och expanderar blir fler kunder 
intresserade av att köpa företagets produkter eller tjänster, vilket kan leda till en ökad 
lönsamhet för företaget (Osborne, 2000). Ilmakunnas och Ilmakunnas (2011) nämner att det 
kan vara viktigt att undersöka om företaget har anställda i olika åldrar. Fördelen med en 
diversifierad åldersfördelning är att de äldre kan lära ut erfarenheter till yngre och nyanställda. 
Det handlar alltså om att det blir lättare att skaffa kunskap som inte finns nedskriven 
någonstans utan måste byggas upp med tiden. En diversifierad arbetsplats anses även ha en 
positiv effekt på de anställda. Många trivs med medarbetare i olika åldrar, av olika kön och 
med olika erfarenhet, vilket kan bidra till bättre välmående bland de anställda (ibid.). 

2.8.2 Negativ aspekt 
Det finns även negativa aspekter med att ha en diversifierad bemanning (Ilmakunnas & 
Ilmakunnas, 2011). Generellt kan det resultera i konflikter mellan olika kulturer och att 
minoriteter kan bli utsatta för trakasserier (Battistelle et al., 2011). Dessutom kan kostnaderna 
för att kommunicera ut kunskap till de mer oerfarna medarbetarna öka. Företaget får väga 
kostnaderna med nyttan för att se över lönsamheten. Då medarbetarna har olika kunskap som 
kompletterar varandra anses sådan kommunikation som ska föras vidare vara billigast. 
Förutom kostnaderna för kommunikation kan produktiviteten bland äldre människor minska 
med ökad ålder, vilket är negativt för verksamhetens lönsamhet. Den erfarenhet som byggs 
upp med åldern anses däremot kompensera för den minskade produktiviteten (Ilmakunnas & 
Ilmakunnas, 2011).   

2.9 Teorisammanfattning 
Låneprocessen består av fyra steg som börjar med ansökan om lån och avslutas med åter-
betalning av lånet (Altman, 1980). För att minska risken som uppstår i att ge en kredit till ett 
företag behöver banken samla in finansiell och icke-finansiell information om företaget 
(Alimi & Ofonyelu, 2013). Banken samlar in information som baseras på fem olika 
bedömningskriterier och sedan fattas ett beslut om att bevilja krediten (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). På senare tid har även insamlingen av icke-finansiell information ökat. 
Många banker har börjat ta hänsyn till CSR i kreditbedömningen för att minska risken, men 
det argumenteras också för att samhället och företaget kan dra fördelar av det (Elsakit & 
Worthington, 2013). De olika dimensionerna av CSR kan tas hänsyn till i kreditbedömningen 
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och leda till både positiva och negativa konsekvenser för banken och företaget. Företaget kan 
få bättre kreditvärdighet vilket gynnar både banken och företaget, men det finns även en 
negativ aspekt om företaget överinvesterar i CSR-aktiviteter vilket kan påverka företagets 
återbetalningsförmåga (Boeprasert et al., 2014). Frågan kvarstår om hur och varför de sju 
olika dimensionerna inom CSR beaktas i kreditbedömningen. Det presenteras senare i 
studiens analys- och slutsatsavsnitt.  
 

 
 Modell 3. Sammanfattande teorimodell 
 
Modell 3 illustrerar utgångspunkten för den fortsatta studien. Den har varit till grund för att 
utforma intervjuguiden, samt för att analysera det framtagna materialet.   
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3. Metod 
	  
I avsnitt tre presenteras de metodval som har varit utgångspunkt för studien. Metodansatsen 
som har använts är en abduktiv ansats eftersom tidigare teorier ibland har varit otillräckliga. 
En kvalitativ metod har använts för insamling av empirin. Det presenteras en genomgång av 
teorivalen vi har gjort och tillvägagångssättet för empiriinsamlingen anges detaljerat. 
Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet, samt validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Metodansats 
I studien har en abduktiv ansats tillämpats. Det finns forskning som belyser hur och varför 
kreditgivare tar hänsyn till ett företags arbete kring CSR vid kreditgivning. Dock saknas det 
forskning kring hur kreditgivare tar hänsyn till alla de olika dimensionerna inom CSR. En 
abduktiv ansats anses vara en bredare teori än både den induktiva och deduktiva ansatsen 
(Haig, 2008). Ansatsen syftar till att utveckla och skapa teorier för att utveckla ny kunskap 
(Akhtar-Danesh, Martin, Mirza, Noesgaard & Staples, 2014). Det kan finnas teorier inom 
forskningsområdet som dessvärre är bristfälliga och behöver utvecklas. Den abduktiva 
ansatsen är då tillämplig eftersom den även syftar till att utveckla och bygga på teorier (Haig, 
2008; Ong, 2012). I många av dimensionerna i definitionen för CSR är teorierna otillräckliga 
och därför har en abduktiv ansats tillämpats för att försöka utveckla befintliga teorier. 

3.2 Angreppssätt 
För studien har en kvalitativ metod tillämpats. Syftet med studien är att undersöka hur och 
varför kreditgivare tar hänsyn till de olika dimensionerna av CSR vid kreditgivning. Som 
ovan nämnts saknas det tydliga teorier kring hur de olika dimensionerna inom CSR används 
vid kreditgivning. Därför har det varit viktigt att skapa en djupare förståelse inom området. 
Donnelly och Trochim (2007) och Lipscomb (2012) anser att det är lämpligast att använda en 
kvalitativ metod då det saknas forskning inom området. En kvalitativ metod är att föredra då 
det vill skapas en djup förståelse för ämnet (Andersen, 1994; Jacobsen, 2002). Eftersom vi 
vill skapa oss en djupare förståelse om ämnet är en kvalitativ undersökning därför använd i 
studien. En kvantitativ metod riktas främst till att ta fram precisa och standardiserade svar 
(ibid.). En kvantitativ metod var därför inte lämplig för vår studie. 

3.3 Teorival 
CSR är ett begrepp som är omdiskuterat i tidigare forskning, men det har inte resulterat i en 
entydig definition. Istället är det många olika definitioner som används. Vi valde att definiera 
CSR med hjälp av sju dimensioner, vilka är miljön, samhället, företagets relation till de 
anställda, styrelsen, mänskliga rättigheter, produkt och mångfald (Boeprasert et al., 2014). 
Studien utgår från dessa dimensioner, då de ofta förekommer i tidigare forskning. Även att 
definitionen uppkom år 2014 anser vi är av betydelse, då den ingår som en av de senaste 
definitionerna av CSR som har arbetats fram under många år. Definitionen blir aktuell 
eftersom den empiriska studien vill få fram hur kreditgivare arbetar kring CSR. Vi är 
medvetna om den negativa aspekten som uppstår när vi väljer att utgå från de sju 
dimensionerna, eftersom vi då väljer att utesluta andra definitioner. Dock anser vi att 
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begreppet CSR täcks av den valda definitionen samt att det annars funnits risk för att den 
teoretiska referensramen och empirin annars hade blivit för omfattande. Vi väljer istället att ta 
fram djup information i vår studie, vilket motiveras med vårt syfte och att vi har valt att 
genomföra en kvalitativ studie. Studiens referensram är sedan uppdelad efter de olika 
dimensionerna eftersom det ger en tydlig överblick och skapar en röd tråd, vilket underlättar 
för läsaren. 
 
Efter att ha valt en definition på CSR har teori samlats in från vetenskapliga artiklar som går 
att hitta i Högskolan i Halmstads databas Summon. De sökord som användes för att hitta de 
första relevanta artiklarna är följande: corporate social responsibility, CSR, lending decision, 
social aspect, credit rating, human rights, credit risk management, diversity, bank, product, 
corporate governance, environment, employee rights, och abductive method. Med hjälp av 
dessa sökord fann vi artiklar som belyste CSR vid kreditgivning. För att sedan hitta fler 
vetenskapliga artiklar har vi använt referenser i de artiklar vi hittade genom sökningarna i 
databasen Summon. I övrigt har metodböcker och vetenskapliga artiklar använts för att 
motivera de metodval som vi har gjort. Metodböckerna lånades på Högskolan i Halmstads 
bibliotek. 
 
Teorin som studien utgår ifrån anser vi vara av hög kvalitet då vi har använt oss av 
publicerade vetenskapliga artiklar, vilket innebär att de har granskats innan de har publicerats. 
Genom att hitta flera referenser som stödjer de olika teorierna anser vi att trovärdigheten ökar. 
Vi har även valt att lyfta fram positiva och negativa aspekter samt risker på de dimensioner 
det har varit möjligt. Detta för att ha ett objektivt synsätt till varje dimension. 

3.4 Val av respondenter 
De respondenter som har valts ut för intervjuerna består av tio anställda på bank på fem av de 
största bankerna i Sverige. Anledningen till att vi valt ut tio respondenter beror på att det ger 
oss tillräckligt med data för att kunna göra en genomgående analys. Fem banker är utvalda då 
det ger en bred bild av kreditgivares syn på CSR vid kreditgivning eftersom vi fångar upp 
flera bankers synvinklar. Respondenterna har olika positioner inom banken, men alla arbetar 
med eller har erfarenhet av kreditgivning till företag. Även om alla inte har yrkesrollen kredit-
givare kommer de hädanefter att benämnas kreditgivare. Att intervjua personer med olika 
positioner har gjorts för att få med alla aspekter i kreditgivningen till företag. Vår tanke var att 
en del positioner känner till processen bättre, medan andra känner till anledningarna till varför 
olika aspekter beaktas. De som har intervjuats representerar fyra städer i sydvästra Sverige. 
Städerna är av olika storlek för att få med låneprocessen till företag inom olika branscher och 
av olika storlek. Fördelen med det valet är att svaren som samlas in täcker hela låneprocessen 
till olika typer av företag. Det öppnar även för diskussion om svaren i intervjuerna blir olika. 
 
Vi har valt att endast intervjua från bankens synvinkel och inte valt att intervjua företag som 
ansöker om lån. Det eftersom anställda inom kreditgivning har kunskap om processen vid 
kreditgivning och företaget kan troligtvis inte beskriva kreditbedömningen lika detaljerat. Vi 
anser inte heller att företaget kan veta vad kreditgivaren lägger fokus på i processen utan bara 
vilka frågor som kan komma att ställas och vilket material som efterfrågas. Det kan uppstå en 
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risk som innebär att banken kan ge förskönade svar för att framställa de själva som ansvars-
fulla. Vi är medvetna om den risken, men anser ändå att respondenterna känner sig trygga till 
att bistå med ärliga svar eftersom de har utlovats konfidentialitet. Genom att utlova 
konfidentialitet anser Francis (2008) att respondenten får möjlighet att skydda identiteten och 
tack vare det känner respondenten inget tvång till att ge framtvingade svar. Respondenten blir 
då mer benägen till att svara ärligt (ibid.).   

3.5 Insamling av empiri 
För insamling av empirin har som ovan nämnts tio kreditgivare på fem olika banker 
intervjuats. Vi valde att tidsbegränsa intervjuerna till cirka 30 minuter. Enligt Jacobsen (2002) 
är längre intervjuer inte lämpliga för att intervjuare och respondent ska kunna hålla sig 
fokuserade under hela samtalet. När tid och plats för intervju bestämdes informerade vi även 
respondenten om tidsramen samt att intervjun skulle handla om kreditgivning till företag. Vi 
valde att utesluta informationen om att den skulle ha inriktning på CSR för att inte få 
förskönade svar i intervjuerna. Enligt Bell (2000) är det viktigt att informera respondenten om 
tidsram och inriktning på intervjun för att respondenten ska vara väl informerad och för att 
samtalsämnena under intervjun inte ska avvika från det relevanta. Intervjuerna hölls i ett 
mötesrum på respondenternas arbetsplats, för att respondenten inte skulle känna en otrygghet 
orsakad av omgivningen. Det blir mer tidseffektivt för respondenten att hålla intervjun på 
arbetsplatsen eftersom hen inte behöver avvara mer tid än nödvändigt. Det finns dock en risk 
med att ha intervju i mötesrummet eftersom medarbetare kan störa. Risken med att 
medarbetare kommer in och stör kan påverka intervjun på det sättet att kontinuiteten i 
samtalet rubbas (ibid.). Vi är medvetna om risken, men ansåg inte att den var särskilt 
betydande eftersom det går att ta några minuters paus och sedan fortsätta intervjun. 
 
Alla intervjuer spelades in för att underlätta analysen av respondenternas svar. Jacobsen 
(2002) förklarar att det är svårt att anteckna ett helt samtal och samtidigt ställa frågor. Risken 
blir att respondenten uppfattar intervjuaren som ouppmärksam och ofokuserad. Dessutom kan 
det bli svårt att återge citat och komma ihåg all information från samtalet och riskerna kan 
minimeras genom att spela in intervjuerna. Dock nämner Jacobsen (2002) en nackdel med att 
spela in intervjuer. Intervjuaren kan bli för avslappnad och glömma av att ta anteckningar vid 
sidan om som kan vara nödvändigt som komplement till inspelningarna. Vi undvek denna 
nackdel genom att en person ställde frågor till respondenten och den andra personen 
antecknade under hela samtalet. 
 
I intervjuerna valde vi att använda oss av en intervjuguide med elva förutbestämda frågor. 
Frågorna utformades med utgångspunkt i teorimodellen (modell 3) och syftar till att få reda på 
hur och varför kreditgivare beaktar de olika dimensionerna i kreditbedömningen. De frågor vi 
ställde var öppna för att få ett utförligt svar med möjlighet till följdfrågor. Enligt Bell (2000) 
kännetecknar en sådan intervju en fokuserad intervju. En fokuserad intervju är lämplig då 
tiden för intervjun är begränsad och intervjuaren vill få fram viss specifik information. 
Dessutom ger en sådan intervju fördelen att respondenten får möjlighet att prata öppet kring 
frågorna (ibid.). Frågorna var till en början generella frågor om kreditgivning för att inte 
respondenten skulle ge nyanserade svar kopplade till enbart CSR. En tanke bakom det var att 
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se om respondenten valde att lyfta frågor om CSR redan från början. Då den generella frågan 
kring kreditgivning hade besvarats valde vi att fokusera frågorna mer kring CSR vid kredit-
givning för att sedan avsluta med frågor kring de specifika dimensionerna inom CSR.   
 
När intervjuerna var genomförda transkriberades dem för att få en överblick över den 
insamlade empirin, för att lättare kunna göra en korrekt analys av materialet. Enligt Jacobsen 
(2002) är det en stor fördel att ha de genomförda intervjuerna nedskrivna, främst för att det 
ger en detaljerad överblick. Det finns dock nackdelar och den största är att det tar väldigt lång 
tid att lyssna igenom och transkribera alla intervjuer (Jacobsen, 2002). Vi var väl medvetna 
om den tidsåtgång som krävdes, men vi ansåg ändå att fördelen med att få en översikt över 
allt material överväger tidsaspekten. 

3.6 Analys av empiri 
För att kunna analysera empirin har vi utgått från den teorimodell (modell 3) som har 
utformats för att förstå hur CSR inkluderas i kreditbedömningen. Vi har med hjälp av de 
tidigare teorier som finns inom området skapat oss en förståelse för hur de olika 
dimensionerna beaktas i kreditbedömningen. De mönster som går att utläsa ur empirin har 
förklarats med hjälp av teorier, vilket har lett fram till en modell som visar hur kreditgivare 
inkluderar CSR i kreditbedömningen. Analysen är uppdelad efter de sju dimensionerna av 
CSR för att skapa en röd tråd genom hela studien och på det sättet underlätta för läsaren. Vi 
tar sedan upp skillnader och likheter mellan respondenternas svar för att hitta mönster, men är 
det någon respondent som har andra åsikter har vi valt att även lyfta fram det eftersom det kan 
ge en djupare förståelse. Vi anser att analysera efter de sju dimensionerna är det bästa sättet 
att analyserna på. Om analysen istället skulle varit uppdelad efter de tio respondenterna skulle 
det vara svårt att få en överblick över likheter och skillnader i svaren. Jacobsen (2002) anser 
att det är viktigt att hitta samband i datan som sedan kan förklaras med hjälp av teorier. Vi har 
analyserat materialet tillsammans, vilket har lett till diskussioner som bidragit till en djupare 
förståelse för det empiriska materialet. Vi ser det som en fördel, då det finns en risk för att 
analysen kan bli rörig och osammanhängande om vi hade analyserat materialet var för sig. 

3.7 Studiens trovärdighet 

3.7.1 Validitet 
Validitet har som syfte att mäta om en studie är giltig och relevant. Validitet kan delas in i två 
områden. Det ena området benämns intern giltighet och den andra delen benämns extern 
giltighet (Jacobsen, 2002). 
 
Intern giltighet 
Den interna giltigheten handlar om att se över om studien mäter det den avser att mäta 
(Andersen, 1994; Jacobsen, 2002). Vi anser att vår studie har en hög intern giltighet. Det 
anser vi bland annat eftersom teorierna är specificerade till de olika dimensionerna för CSR 
och att de insamlade teorierna därför inte avviker från syftet med studien. Dessutom är 
intervjufrågorna för empiriinsamlingen fokuserade kring kreditgivning och begreppet CSR för 
att inte riskera att respondentens svar avviker från det vi har avsett att mäta. Vi har använt ett 
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färdigt frågeformulär för att kunna ställa samma frågor till alla respondenter. Enligt Campion, 
Campion och Palmer (1997) ökar den interna giltigheten om samma frågor ställs till alla 
respondenter, då det minskar risken att samtalen avviker från intervjuns syfte.  Även att vi har 
valt att intervjua anställda på bank som arbetar med kreditgivning anser vi öka den interna 
giltigheten eftersom de är mest lämpade till att besvara frågor som berör kreditgivning till 
företag. Den interna giltigheten ökar även i vår studie då vi har genomfört intervjuer där vi 
haft möjlighet att ställa följdfrågor vilket gör att vi mäter det vi önskar mäta. 
 
Extern giltighet 
Den externa giltigheten handlar om att se över om studiens resultat går att applicera i andra 
sammanhang, på andra platser och i annan tid. Det handlar alltså om resultatet är 
generaliserbart eller ej (Andersen, 1994; Donnelly & Trochim, 2007; Jacobsen, 2002). Syftet 
med vår studie är att få en djupare förståelse inom ämnet och slutsatserna går att generalisera 
analytiskt, men inte statistiskt. Den externa giltigheten blir därför hög för den analytiska 
generaliseringen, men låg för den statistiska generaliseringen. Studiens resultat kan fungera 
som vägledning och indikation till vad som kan förväntas vid andra studier. 

3.7.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten undersöker studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Vi anser 
att trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie är hög. Dels för att respondenterna har 
utlovats konfidentialitet och dels för att intervjuerna har spelats in. Reliabiliteten är också ett 
mått på i vilken utsträckning studien skulle visa samma resultat om den skulle ha genomförts 
av någon annan under samma förutsättningar (Bell, 2000). Vi anser att studien har hög 
reliabilitet då det ställdes samma frågor till alla respondenter. Trots att olika följdfrågor 
ställdes höll intervjuerna samma struktur. Intervjuerna hölls under samma förutsättningar på 
respondenternas kontor vilket även ökar studiens reliabilitet. Dock kan reliabiliteten påverkas 
av att respondenterna är anonyma eftersom det då inte går att intervjua samma respondenter 
på nytt, men vi anser att fördelarna med ärliga svar överväger nackdelen med att 
respondenterna är anonyma. 
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4. Empiri 
	  
I avsnitt fyra presenteras den empiriinsamling som har tagits fram genom tio intervjuer på 
olika banker i sydvästra Sverige. Empirin följer samma struktur som teorin. Det innebär att 
det först är en genomgång av låneprocessen som sedan följs av en genomgång av de sju olika 
dimensionerna inom CSR. Svaren från de olika respondenterna är sammanvävda istället för 
att presenteras separat. 
 
 
Under februari har tio personer på fem olika banker intervjuats i fyra olika städer i sydvästra 
Sverige. De tio respondenterna kommer fortsättningsvis att benämnas K1, K2, K3 osv. 
Personerna som har intervjuats innehar olika positioner på bank, men alla arbetar i någon 
form med kreditgivning till företag. En av respondenterna arbetar som kreditanalytiker, en 
som företagsmarknadschef, en som kreditchef, en som företagschef, en som kontorschef och 
fem som företagsrådgivare. De tio respondenterna har allt från 3 till 17 års arbetslivs-
erfarenhet i att arbeta med kreditgivning till företag. Storleken på företag som respondenterna 
arbetar med varierar. Det kan handla om att bevilja krediter till små företag som har en 
omsättning på cirka 0-10 miljoner kronor per år eller att bevilja krediter till koncerner som har 
en omsättning över 100 miljoner kronor per år.  

4.1 Kreditgivning 
Majoriteten av respondenterna lyfter fram återbetalningsförmågan som en av de viktigaste 
bedömningspunkterna när banken beslutar om att de ska bevilja en kredit eller inte. K4 
berättar att banken ofta begär in tidigare års bokslut för att analysera strukturen på balans-
räkningen, kassaflöde, resultatet och även vidare analys av nyckeltal. Exempel på nyckeltal 
som K4 tar upp som betydande är företagets soliditet och belåningsgrad. Om återbetalnings-
förmågan hos företaget är god går K4 sedan vidare och ser till vilka säkerheter som företaget 
kan erbjuda. Exempel på säkerheter som flera respondenter nämner är fastigheter, inventarier, 
kundfordringar och företagsinteckningar. Dessa säkerheter måste sedan värderas korrekt för 
att kunna avgöra hur stort lån som kan beviljas i förhållande till säkerheten. K8 nämner att 
banken tidigare använde objektsutlåning. Banken såg då vad företaget skulle köpa, 
exempelvis en fastighet eller maskin, och värderade sedan denna som säkerhet. Idag menar 
K8 att det är vanligare att se till företagets kassaflöde och andra centrala mått i bokslutet, men 
det räcker inte alltid att ha bra säkerheter om kassaflödet är dåligt. K9 menar att det inte är 
betydelsefullt att företaget har bra säkerheter om de inte har möjlighet att betala ränta och 
amortering på lånet. Återbetalningsförmågan måste vara uppfylld innan hen kan gå vidare och 
undersöka vilka säkerheter som finns. 
 
Enligt K1 och K2 är däremot den viktigaste aspekten att ha förtroende för kunden och att 
bygga upp en relation mellan företagaren och banken. K2 nämner att det ibland kan vara svårt 
att skapa förtroende för nya kunder, men att hen ofta då går på vad magkänslan säger. Har 
inte K1 ett förtroende för kunden går banken inte vidare med krediten. Även K3 nämner att 
det främst är viktigt att känna kunden och veta vad företaget har för verksamhet. När de har 
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gjort en initial bedömning om personen bakom företaget är pålitlig går de vidare och bedömer 
återbetalningsförmågan och andra finansiella faktorer. 
 
K9 nämner också att personen bakom företaget är viktig och att banken måste tro på ägaren 
och även idén bakom företaget. Den bedömningen sker via en återkommande dialog med 
företagaren. K9 anser dock att återbetalningsförmågan måste vara uppfylld innan banken kan 
gå vidare och bedöma personen bakom. K3 tittar även på att det tas ut skäliga löner i 
företaget. Hen nämner att en företagare till en början kan få gå ner i lön, men efterhand måste 
den kunna bli marknadsmässig. 

4.2 Miljön 
Samtliga respondenter anser att miljön är en betydande aspekt att ta hänsyn till i 
kreditbedömningen. Enligt K1 har miljön blivit allt viktigare under de senaste två åren. Även 
K2 och K8 anser att det är på senare tid som aspekten har vuxit fram i låneprocessen. För alla 
respondenter är det viktigt att få en inblick i om företaget bedriver en miljöfarlig verksamhet 
eller ej. Miljöhänsynen ingår som stående bedömningspunkt i de allra flesta banker och 
framförallt K5 lyfter fram hur viktig aspekten är i bedömningen. 
 
K1 berättar att hen tar hänsyn till miljön i kreditgivningen eftersom det är ett sätt att skydda 
banken från att ta risker. Det är främst bland branscher som väcker varningssignaler om att 
farlig miljöpåverkan kan ske i verksamheten som banken beaktar miljöaspekten hos. Det är 
enligt K1 och K2 viktigt att se över om företaget har de miljötillstånd som krävs. Om 
företaget riskerar att förlora tillstånden kommer banken att drabbas av en stor kreditrisk. I 
övrigt ger det ingen positiv påverkan i kreditbeslutet om företaget tar extra mycket hänsyn till 
miljön. 
 
K5 berättar att de gör en miljöanalys för varje företag innan krediten beviljas. Miljöanalysen 
syftar till att undersöka vad det är för verksamhet som bedrivs och att se över de risker som 
banken kan utsättas för. I miljöanalysen ska den som fattar kreditbeslutet besvara olika frågor 
som berör aspekten miljö. K6 nämner att hen fyller i en Excel-fil med frågor som besvaras 
med ja eller nej. Om det bedöms finnas en miljörisk i någon av frågorna blir frågan i nästa 
steg mer detaljerad. Till slut framkommer det om det är en punkt som kreditgivaren måste 
undersöka mer genom att själv efterfråga mer information från företaget eller vidarebefordra 
ärendet till experter på banken som får undersöka risken som kan uppstå. Även K3 och K5 
nämner att expertishjälp kan tillkallas om ärendet blir för svårt att bedöma. Information 
efterfrågas från företaget och undersökningen fortsätter tills kreditgivaren kan fatta ett beslut 
som känns tryggt och om det kvarstår en risk kommer krediten att nekas till företaget. Enligt 
K5 kan miljöanalysen för en del företag vara svår att genomföra, då det kan vara svårt att 
undersöka hela verksamheten. Om företaget exempelvis importerar varor från ett annat land 
kan analysen få begränsas till den verksamhet som bedrivs inom Sverige. 
 
K10 berättar att det är oerhört viktigt för banken att genomföra en miljöanalys eftersom 
finansinspektionen kräver att banken tar hänsyn till det. Banken bryter mot den tilldelade 
befogenheten om miljölagarna inte beaktas i kreditbedömningen. K3 berättar att det kan 
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handla om att ett företag som exempelvis arbetar med kemikalier måste ta reda på och följa 
den lagstiftning som reglerar kemikalieanvändning. K3 berättar vidare att kravet på att företag 
ska följa miljölagstiftningar gör att en del branscher blir mer utsatta för kontroll än andra. K5 
och K7 anser att det är extra viktigt att ta hänsyn till tillverkningsindustrier. K4, K5 och K7 
nämner att det är svårt att känna till alla miljölagar och sedan följa upp om företaget följer 
dem. Kommunen kan bidra med hjälp genom att ge ut information om de tillstånd och 
certifieringar som företagen har. Enligt K3, K4 och K7 handlar det om att skapa tillit till 
kunden och genom en dialog med ägaren undersöka om det finns några miljörisker att ta 
hänsyn till i kreditbeslutet. K10 berättar att krediten kommer att nekas om det efter en 
utredning framkommer att företaget inte följer den miljölagstiftning som finns. Krediten 
nekas eftersom det anses bidra till en stor risk för krediten. 
 
Förutom att se över att miljölagstiftning efterföljs utvärderar miljöanalysen enligt K5 om 
återbetalningsförmågan kan drabbas av den verksamhet som företaget bedriver. 
Återbetalningsförmågan kan enligt K5 drabbas negativt om företaget bedriver en miljöfarlig 
verksamhet, då företaget kan utsättas för höga skadeståndskostnader. Likviditeten i företaget 
påverkas och det blir svårt att betala räntor och amortering. Det leder till en risk att företaget 
inte kan återbetala lånet vilket K5 ser som en stor risk och därför måste hänsyn tas redan i 
kreditbedömningen. K5, K8 och K10 tar bensinmack som ett typiskt exempel och säger att det 
en risk för läckage i marken. Om det inte hanteras på rätt sätt kan bensinmacken utsättas för 
höga skadeståndskostnader. K10 berättar att banken har nekat ett företag kredit just av den 
orsaken. K5 förklarar även att lackeringsföretag är en sådan typ av bransch som kan utsätta 
banken för en hög kreditrisk.  
 

K5: “Om en tillverkande industri som hanterar kemikalier, exempelvis ett lackeringsföretag 
inte tar hänsyn till miljön och säkerheten skulle tas i marken och den skulle kunna bli 

förorenad är det viktigt att kika på den. Det finns en risk för banken eftersom företaget skulle 
kunna bli betalningsskyldig och inte kunna återbetala lånet. Det är viktigt att se över om 

företaget har kapacitet till att ta hand om avfallet för att inte förorena säkerheten. Det kostar 
väldigt mycket för företaget att sanera marken och marken kommer att sjunka i värde.” 

 
Ovanstående citat leder in på den tredje punkten som enligt K3, K5 och K8 är viktig att 
undersöka i miljöanalysen. De nämner att om företaget bedriver en miljöfarlig verksamhet 
kan den säkerhet som banken vill ta drabbas. Om mark eller en fastighet tas som säkerhet kan 
den sjunka i värde eller bli värdelös om den blir förorenad. Det är enligt respondenterna en 
stor risk som banken kan utsättas för. K8 berättar att krediten nekas på direkten om denna risk 
dyker upp hos en ny kund. Om kunden däremot är en befintlig kund kan banken istället hjälpa 
till med finansiering om företaget kan presentera en plan för att åtgärda problemet. Vill 
företaget däremot inte vidta åtgärder kan banken tvingas att säga upp krediten. 
 
K3: “Det kan vara så att man bedriver någon miljöfarlig eller miljöovänlig verksamhet som 

kan skada exempelvis en fastighet som vi har som pant.” 
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Flera respondenter nämner att det finns ännu en risk som banken kan utsättas för om de inte 
tar hänsyn till miljön i kreditbedömningen. Enligt K4, K6 och K10 kan bankens rykte stå på 
spel om de inte beaktar miljöaspekten. Genom att bidra med finansiering till miljöfarliga 
verksamheter kommer banken enligt K6 inte hålla en status som en seriös aktör och det kan 
göra att nya och befintliga kunder väljer att gå till en annan bank.  
 

K10: ”Det finns vissa branscher och vissa risker som banken inte vill bli förknippad med.” 
 
K1, K2 och K6 berättar att banken vill vara hållbar och stödja sådana verksamheter som också 
agerar hållbart. Enligt K1 vinner hela samhället på att tänka på miljön. K2 håller med om 
påståendet och säger att det ligger i tiden att beakta miljön. Hen reflekterar över att företag 
attraheras av att ansöka om lån hos banken eftersom de kan attrahera fler branscher genom att 
visa att de tar hänsyn till miljön. För K2 handlar det i slutändan om att miljön är en viktig 
aspekt eftersom banken tjänar pengar på att beakta den i kreditgivningen.  

4.3 Samhället 
De flesta av respondenterna anser att företagets engagemang i samhällsfrågor inte har någon 
påverkan i kreditbeslutet. K2 säger att det är positivt om företaget förbättrar samhället, men 
att det inte är något som är avgörande i kreditbeslutet. K9 anser att det kan stärka varumärket 
och genom det även återbetalningsförmågan, men betonar även att det inte är där fokus ligger 
i kreditgivningen. K3 menar också att det visar på att företaget har bra etik och moral och att 
det ger positiva signaler om hur ägaren bakom företaget är som person vilket har betydelse i 
låneprocessen. 
 

K3: ”Det är klart positivt, men jag kan inte säga att det är avgörande i ett kreditbeslut.” 
 
K4 och K8 nämner även att det finns en risk att finansiera företag som arbetar mycket med 
samhällsansvar. Banken är i grunden intresserad av företagets återbetalningsförmåga och den 
kan skadas om företaget har stora kostnader för exempelvis donationer och bidrag. Banken 
som K7 arbetar på tar viss hänsyn till företagets arbete med samhällsfrågor, dock är det på 
större företagsnivå. K7 nämner även att det är en större risk för bankens varumärke än själva 
risken i just den krediten. Om företaget upptäcks arbeta med något som skadar samhället finns 
risken att bankens rykte kan ta skada och att banken förlorar viktiga kunder på grund av det. 
K1 är mån om arbetsplatser och arbetstillfällen och nämner ett bolag som gick sämre, men 
som genomförde en rekonstruktion i ett försök att rädda företaget. Här ville banken gå in och 
hjälpa till med finansiering då det gav nya och behöll befintliga arbetstillfällen och det ser 
banken positivt på. Företagets samhällsansvar ingår i den hållbarhetsanalys som K6 gör under 
kreditbedömningen. Samhällsansvaret spelar in och det är viktigt men, samtidigt nämner K6 
att det inte är avgörande för att ett företag ska bli beviljade en kredit. Vidare berättar K6 att 
om något framkommer om företaget att de agerat vårdslöst eller om något är fel kan banken 
avslå en kreditförfrågan om det är en ny kund.     
 
Både K5, K6, K8 och K10 säger att banken däremot själva arbetar mycket med samhälls-
ansvar genom olika åtgärder. De bjuder in studenter för informationsträffar, sponsrar olika 
evenemang, utvecklar landsbygden samt erbjuder arbetstillfällen för unga. 
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4.4 Företagets relation till de anställda 
K2 anser att det är viktigt att företag följer de lagar och kollektivavtal som finns inom 
branschen och hen finansierar inte verksamheter som inte följer lagar. K2 anser att banken 
måste ta det ställningstagandet och nämner även att det nu pratas mycket om detta på 
konferenser. K7 och K9 lyfter fram andra aspekter under intervjuerna, exempelvis att de 
anställda ska ha skäliga löner, en pension-/trygghetslösning som är marknadsmässig och att 
det genomförs satsningar på personalen i företaget i form av kompetensutbildning eller 
liknande initiativ.  Enligt K3 visar det tecken på att ägaren är mån om personalen i företaget, 
vilka är en av företagets viktigaste resurser som kan skapa lönsamhet. Enligt K5 blir de 
anställda mer engagerade och trivs på arbetsplatsen om de känner att de blir omhändertagna 
av förteget, vilket även kan leda till ökad lönsamhet. På banken där K8 arbetar är de ofta ute 
på företagen och ser till att allt står rätt till. Att det är bra stämning bland personalen, bra 
ordning på lagret är aspekter som de bedömer. Vidare berättar K8 att personalen kan vara en 
otroligt viktig resurs för företaget om de sitter inne med speciell kunskap eller kundkontakter. 
En lösning för att behålla nyckelpersoner i företaget kan vara att skapa incitamentprogram 
eller låta personalen äga andelar i företaget och K8 tror då att det skapar en morot för att 
arbeta för bättre lönsamhet. K8 säger att relationen med de anställda är viktigt men att 
lönsamheten i företaget är viktigare. 
 

K8: ”Har företaget bra personal som trivs så syns det också på sista raden.” 
 
K5 berättar att om personalen däremot är missnöjd finns en risk för hög personalomsättning, 
vilket påverkar företaget negativt både i form av att företagets rykte på marknaden kan ta 
skada och att det kan skapa höga kostnader att ständigt genomföra nya personalrekryteringar. 
Det leder på sikt till att lönsamheten påverkas negativt och då påverkas även återbetalnings-
förmågan. Däremot menar K5 att det finns lagar och kollektivavtal som reglerar de anställdas 
löner och säkerheten på arbetsplatsen, vilket gör att det ofta inte är något bekymmer. Märker 
banken däremot att de anställda behandlas illa är det en betydande faktor som påverkar kredit-
givningen. K10 är tydlig med att banken inte vill bli förknippad med företag där det 
förekommer svarta löner. Finns det misstanke om svarta löner säger banken i de flesta fall 
direkt nej till kreditansökan om det är en ny kund. Är det däremot en befintlig kund ska 
kreditgivaren anmäla misstanke om svarta löner till närmaste chef som undersöker ärendet 
vidare och sedan avgör om de ska fortsätta att finansiera företaget eller om krediten ska 
avslutas. K10 tar upp restauranger som exempel på en bransch där banken inte vill gå in med 
finansiering, dels för att det är en stor kreditrisk och även att svarta löner är vanligt 
förekommande i restaurangbranschen. 
 
K4 säger att företagets relation till de anställda är något som kan vara positivt när de bedömer 
företaget som helhet, men att det inte är något som de går in mer specifikt på. K1 och K6 tar 
för givet att företaget följer de lagar som är uppsatta inom området, men de undersöker det 
inte närmare. Dock tror K6 att det kan vara betydande i stora företag och att det därför är 
lämpligt att lyfta frågan på en högre nivå. 
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4.5 Styrelsen 
K4 och K8 tar upp att det är positivt om företaget har valt att ta in externa styrelseledamöter 
eftersom de kan komplettera de som redan sitter i styrelsen, vilket gör att företaget får en bra 
blandning av kompetenser. Externa ledamöter tillför även nytänkande och kan ha ett kritiskt 
synsätt till företagets affärer, vilket enligt K4 kan leda till förbättring för företaget. K3 ser 
även många familjeägda och familjeledda bolag som kan ha en tendens att fastna i den 
företagskultur och företagstradition som råder. I de fallen kan K3 rekommendera att ta in en 
extern ledamot i styrelsen för att på det sättet knyta an mer kompetens som kan anammas i 
företaget. Det anser K3 kunna vara lyckosamt, men betonar även att det inte är fallet i alla 
familjeledda företag. Det finns de familjeägda företag som fungerar utmärkt och då finns det 
ingen anledning att gräva i det, styrelsen kan då låtas vara som den är. 
 
K4 ser styrelsen som en viktig informationsbärare och har ofta en dialog med styrelsen under 
låneprocessen. Är det däremot ett större företag finns det ofta en ekonomichef som de hellre 
pratar med än styrelsen. K6 berättar att banken på olika sätt kan bedöma om styrelsen är en 
pålitlig informationskälla. Hen nämner att om banken ser att den som sitter i styrelsen har 
suttit i fem andra bolag och de bolagen har gått i konkurs är det ett dåligt tecken och då kan 
banken överväga att neka en kredit. Andra sätt att få reda på om styrelsen är pålitlig är enligt 
K8 genom tidigare kontakt med företaget, revisorn och kunder till företaget. De har ofta 
information om vilka styrelsen är och har ibland även personlig anknytning till dem. De kan 
genom det avgöra om de är pålitliga eller inte. K9 ser det som något positivt om det finns 
människor som banken känner i styrelsen eftersom banken då vet vad styrelsen har för 
kompetens och nätverk. K1, K6 och K10 gör även kreditupplysningar på medlemmarna i 
styrelsen för att se att de inte har näringsförbud eller liknande. K6 säger dock att det inte görs 
särskilt ofta för en befintlig kund, utan endast för nya kunder eller när någon styrelsemedlem 
byts ut. 
 
K7 berättar att banken har en kontinuerlig dialog med styrelsen, där ägaren ofta ingår och att 
det är därifrån som banken får information om företagets arbete med exempelvis miljöfrågor. 
Även K9 och K10 nämner att de har en dialog med företagets styrelse främst för att få 
information om företagets framtidsutsikter och tillväxtmöjligheter. 
 

K6: “Oftast är det den som äger bolaget och leder bolaget som även sitter i styrelsen. Då 
finns det inte så mycket att undersöka. Om det är en extern styrelse kan det däremot förstärka 

och försvaga kreditbedömningen.” 
 
K2 nämner att hen värdesätter mer om företaget har en revisor än en styrelse och anser inte att 
styrelsen har någon påverkan i kreditbeslutet. Banken kan istället få viktig och tillförlitlig 
information om företaget från revisorn. Även K5 anser att styrelsen inte påverkar speciellt 
mycket, men att det däremot finns signaler som kan ge antydan om att något är fel. K5 tar upp 
ett exempel om att det kan vara något som är fel i företaget när det sker mycket 
styrelseförändringar och då kan det vara värt att de närmare på det.  
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K5: ”Om folk hoppar in och ut ur styrelsen hela tiden är det en varningslampa på att något 
är fel.” 

 
K3 säger att styrelsen ingår i den analys som banken gör angående företaget. Dock menar hen 
att det är svårt att säga att styrelsen påverkar kreditbeslutet. K5 och K8 nämner även att de 
arbetar med mindre företag där de ofta inte har en styrelse utan att dialogen istället sker direkt 
med ägaren. Däremot tror K6 att det förs en dialog med styrelsen i större bolag för att 
diskutera strategiska frågor. För större investeringar kan krediten gälla en längre period än 
VDn är tillsatt och då anser K6 att det kan vara viktigt att föra en dialog med styrelsen. 

4.6 Mänskliga rättigheter 
På banken där K2 arbetar görs en analys på det låneansökande företaget för att få reda på 
företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Om då företaget går emot mänskliga 
rättigheter menar K2 att de absolut inte finansierar företaget eftersom det är ett väldigt stort 
hot mot företaget. Det hotet kan leda till att företaget inte kan betala tillbaka lånet och banken 
går då med förlust. Mänskliga rättigheter vävs in i kreditbedömningen, men har utgångspunkt 
i företagets finansiella status. Misstänker banken att företaget håller på med något som går 
emot mänskliga rättigheter ska det tas upp i ett särskilt dokument. Det finns då ett regelverk 
som säger att banken inte ger krediter till företag som sysslar med exempelvis prostitution och 
människohandel. K2 nämner dock att det inte ligger som en stående punkt i kredit-
bedömningen, men om något dyker upp har det påverkan på kreditbeslutet. Både K3 och K6 
har frågan om mänskliga rättigheter som en stående punkt i kreditbedömningen. Saker som de 
då undersöker är om företaget importerar från andra delar av världen. Då undersöker banken 
om leverantören har bra villkor för de anställda och om de tar hänsyn till mänskliga 
rättigheter i det land där varan tillverkas. K6 säger att om ett företag har import från länder 
som väcker varningssignaler har banken en skyldighet att följa upp och ställa krav på 
företaget att ta reda på mer information om underleverantören. K6 nämner dock att det inte är 
vanligt men att det förkommer att hen får ställa frågor för att utreda mer kring aspekten 
mänskliga rättigheter. För lokala företag som inte arbetar med export och import är det inte en 
stående punkt i kreditbedömningen. 
 

K6: ”Vi kan ha en synpunkt om företaget arbetar med länder som inte sköter bitarna kring 
mänskliga rättigheter. Exempelvis diktaturer eller länder där man bryter mot mänskliga 

rättigheter. Ser vi att företaget jobbar mycket med import eller export från dessa länder blir 
det en viktig aspekt som väger in i kreditgivningen. Vi sympatiserar inte med sådana företag. 

Banken vill inte vara med och finansiera företag som finansierar sådant.” 
 
K3 nämner tre risker som banken utsätts för om de finansierar företag som inte tar hänsyn till 
mänskliga rättigheter. Den första risken uppstår om kunder på marknaden uppmärksammar att 
företagets produkt produceras under orättvisa förhållanden. Det kan då leda till att de nekar 
produkten, vilket gör att företagets vinst minskar. Banken blir då påverkad genom att 
företaget har svårt att betala ränta och amortering på lånet. K9 ser också en risk för försämrad 
återbetalningsförmåga om företaget bryter mot mänskliga rättigheter eftersom kunder kan 
sluta handla företagets produkter. K3 berättar om en annan risk som uppstår om företaget 
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inser att en underleverantör använder exempelvis barnarbetare och företaget väljer att byta 
leverantör. Den nya leverantören är då antagligen dyrare vilket påverkar företagets 
kostnadsstruktur och då även återbetalningsförmågan. Den tredje risken som K3 nämner är en 
ryktesrisk som kan skada bankens varumärke. Om det handlar om ett väldigt stort företag och 
banken inte har genomfört en ordentlig analys och det framkommer att företaget inte har 
agerat korrekt kan det skada banken. Även K9 nämner att bankens varumärke kan skadas då 
hen säger att banken utsätts för hård granskning av omvärlden gällande vilka företag de 
finansierar. 
 
K7 gör en noggrannare analys om företaget gör affärer med utlandet. Analysen görs främst 
för att undvika penningtvätt och illegala affärer, medan K9 istället gör en analys som 
undersöker om det handlar om barnarbete och liknande. K1 tar däremot inte hänsyn till 
mänskliga rättigheter i kreditbedömningen eftersom det är svårt för banken att kontrollera om 
företaget gör affärer utomlands. K1 säger då att banken inte har kontroll genom hela ledet. K5 
och K10 nämner att det aldrig förekommer sådana typer av frågor med den storlek på företag 
som de arbetar med och att det därför inte görs en djupare granskning i det. 
 

K5: ”Då får man i sådana fall titta på underleverantörerna, men vi är ju inte uppdrag 
granskning.” 

 
Både K5, K7 och K9 tror dock att frågan är viktigare vid kreditgivning till större företag. På 
högre nivåer i den bank där K7 och K8 arbetar åker representanter från banken ut till fabriker 
i de länder där företaget importerar ifrån för att med egna ögon dokumentera att allt sköts 
enligt lagar om mänskliga rättigheter. På den företagsnivå som K7 arbetar inom förs istället 
en dialog med ägaren om hur företaget har sett till att allt sköts korrekt på underleverantörers 
fabriker. Hen förklarar att det handlar mycket om att lita på företagaren. 
 
Samtliga respondenter nämner dock samma sak. Misstänker banken att företaget använder 
leverantörer som bryter mot mänskliga rättigheter ställer banken fler frågor eller ger avslag på 
krediten om de inte är nöjda med svaren. K8 anser att det är etiskt fel och omoraliskt om 
banken skulle ha samarbete med företag som bryter mot mänskliga rättigheter och banken 
skulle i det fallet neka en kredit. 

4.7 Produkt 
K2 berättar att det är den produkt som säljs som skapar den vinst som gör att företaget kan 
betala räntor och amortering, men det är endast ur lönsamhetsperspektivet som K2 säger att 
banken bedömer produkten. K4 nämner även att produkten endast påverkar ur lönsamhets-
synpunkt och trycker på att det är produkten som måste sälja på marknaden för att kunna 
generera intäkter till företaget och då även säkra upp krediten för banken. 
 
K5: ”Det är produkten som skapar återbetalningsförmågan. Därför påverkar den på många 

sätt.” 
 
K6 menar däremot att banken inte vill bli förknippad med sådana produkter och tjänster som 
banken själva inte kan stå för. K6 nekar krediter till alla företag som bedriver verksamhet 
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kring vapen, narkotika och droger. K7 tar import av tobak som exempel och berättar att 
företag som bedriver sådan verksamhet nekas en kredit på direkten. Även om tobaksindustrin 
är en säker affär för banken och mycket pengar kan tjänas väljer banken ändå alltid att neka 
krediten eftersom banken inte vill förknippas med sådan verksamhet. K9 berättar att hen säger 
nej direkt till företag som handlar med vapen eller är verksamma inom porrindustrin. Dock 
kan det finnas gråzoner där beslut är svåra att fatta. K9 nämner ett exempel om ett företag 
som tillverkar datorer som sedan ska säljas och användas i stridsvagnar. Då kan det krävas en 
reflektion över om banken finansierar vapentillverkning eller ej. 
 

K9: ”Om ett företag ska tillverka datorer som ska användas i stridsvagnar, är det då 
vapentillverkning vi finansierar?” 

 
Om det i den situationen framkommer att det är vapentillverkning som finansieras ska banken 
avstå från att bevilja ett lån till företaget. K10 reflekterar över att bankens rykte kan stå på 
spel om de väljer att finansiera företag som producerar produkter eller tjänster som är kritiska 
ur ett etiskt perspektiv. K3 berättar att banken har moraliska riktlinjer om vilka verksamheter 
banken kan finansiera och vilka verksamheter som ska nekas krediter. För K1 är det viktigt att 
den produkt som tillverkas är etiskt korrekt för att banken ska kunna stödja med finansiering. 
 
K1 anser att det är oerhört viktigt att tillverkning av produkten följer alla lagar och att 
företaget har de tillstånd som krävs. Om produkten är olaglig eller kan skada människor och 
natur ska krediten inte beviljas. Dels eftersom produkten inte kommer att kunna säljas om den 
inte följer alla lagar och dels eftersom konsumenter inte vill köpa produkter som kommer att 
skada dem. K1 berättar att det skulle innebära en för stor risk för banken att bevilja en sådan 
kredit. Företaget kan råka ut för en stämning som kan kosta dem dyrt, vilket kan leda till att 
de inte kan återbetala lånet. 
 
K10 nämner att det kan vara positivt om företaget använder förnyelsebart material för 
tillverkning av produkterna. Det är positivt för företagets ekonomiska framtid, vilket gör att 
det även blir positivt för banken. Dock är det inte en faktor som är avgörande i ett 
kreditbeslut. K2 säger att det kan vara viktigt för konsumenterna med produktsäkerhet, men 
inte för banken. K8 tror på förnyelsebara produkter och ser det som något väldigt positivt, 
men banken ser ändå mer på lönsamheten. 
 

K8: ”Förnyelsebara produkter vägs in, men det måste ändå betala sig.” 

4.8 Mångfald 
Ingen av respondenterna anser att mångfald i företaget påverkar kreditbeslutet. K10 ser 
neutralt på aspekten och säger att det varken väger för eller emot i kreditbedömningen. 
Däremot påpekar ändå ett par respondenter att mångfald i ett företag är positivt. Både K1 och 
K2 nämner åldern som en viktig variabel. De menar att det krävs olika åldrar i ett företag för 
att verksamheten ska kunna leva vidare. K1 berättar att banken vill bygga ett långsiktigt 
samarbete med kunden och då är det viktigt att verksamheten kommer att fortsätta i 
framtiden. Om det bara finns äldre personer i företaget finns det en risk för att den kunskap 
som har byggts upp i verksamheten till slut försvinner och att verksamheten läggs ner. 
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K1: ”Ser man bara att det finns äldre, så ser man kanske inte att det är något som byggs 

vidare.” 
 
Dock belyser både K1 och K2 att även om mångfalden är viktig är det inget som de tar 
hänsyn till i kreditbedömningen. Enligt K3 kan mångfald ge en kvalitetsstämpel och en etisk 
och moralisk stämpel, vilket är positivt. Även K4 ser mångfald som något positivt och 
motiverar det med att de anställda då har olika syn på samma sak vilket kan leda till nya sätt 
att se saker och leda till en mer effektiv verksamhet. 
 

K4:”Det är positivt med mångfald i företaget, men det är inte där vi lägger krutet om jag 
säger så.” 

 
K8 berättar att banken arbetar internt med att uppnå mångfald i hela verksamheten. Dock 
anser hen att banken fortfarande arbetar med att uppfylla de egna kraven och att det då blir 
svårt att ställa krav på de företag som ansöker om lån innan banken själv har uppnått alla 
krav.  

4.9 Utvecklingen av CSR inom kreditgivning 
Respondenter anser att det har skett en stor förändring i hur CSR beaktas i kreditgivningen. 
K3 berättar att miljörisken blir viktigare och viktigare att ta hänsyn till. Det visas i att 
miljöanalysen blir mer omfattande. K8 instämmer och berättar att det har börjat ställas fler 
miljökrav under de senaste fem åren och att processen ständigt utvecklas. Enligt K10 är det 
dokumentationen som har tillkommit. Tidigare år togs det hänsyn till miljön i en viss mån, 
men K10 anser att det är under de senaste 3-4 åren som det har börjat ställas högre krav på 
dokumentationen av alla analyser. K7 berättar att det ställs betydligt hårdare krav på företagen 
än vad det gjordes för 6-7 år sedan. Tidigare behövde inte miljöaspekten dokumenteras, men 
idag står den som en stående punkt i kreditgivningen. K1 tror att banken börjar ta mer hänsyn 
till miljön eftersom samhället har uppmärksammat den aspekten. K4 instämmer och påstår att 
klimathoten gör att banken måste visa hänsyn till miljön.   
 
Förutom miljöaspekten nämner K2 och K6 att mänskliga rättigheter är en aspekt som banken 
har börjat ta mer hänsyn till i kreditgivningen. K8 anser att mångfald och relation till anställda 
börjar uppmärksammas inom bankvärlden, dock inte inom kreditgivningen. Hen hoppas 
däremot att bankerna i framtiden kommer börja ställa mer krav på företagen som ansöker om 
lån och tror att det har en positiv inverkan på både företaget och samhället. K8 anser däremot 
att banken måste fokusera på den egna verksamheten innan sådana krav ställs på kunden. K3 
berättar istället att samhällsaspekten kan komma att bli viktig. Banken börjar ta större 
samhällsansvar och K3 ser gärna att banken börjar ta ansvaret tillsammans med kunderna. 
Dock kan det bli svårt eftersom det råder konkurrens bland bankerna.  
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K7 tror att banken har en stor påverkan på hur företaget sköter verksamheten och kan få 
företaget att förbättra verksamheten genom att ställa krav på att applicera åtgärder inom CSR i 
verksamheten. Dock tror K7 att banken har den påverkan tillsammans med andra banker om 
de också ställer liknande krav. Annars tror K7 att risken finns att företaget väljer att ansöka 
om lån hos en annan bank. 

K7: ”Annars finns risken att företag istället går till banker där det går snabbare att få en 
kredit beviljad utan att dessa krav ställs.” 
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5. Analys 
	  
I avsnitt fem presenteras studiens analys. Först illustreras en tabell som är framtagen ur 
empirin för att ge en överblick över respondenternas svar. Sedan presenteras varje dimension 
var för sig där de viktigaste aspekterna från empirin lyfts fram. Likheter och skillnader 
mellan respondenternas svar tas upp och teorier från studien vävs in i analysen för att skapa 
förståelse och för att förklara vår studie. Analysen avslutas med en överblick över hur och 
varför kreditgivare tar hänsyn till de olika dimensionerna, samt en modell som integrerar 
CSR i kreditbedömningen. 
 
 
  

Miljön 
 
Samhället 

Företagets 
relation 
till de 
anställda 

 
Styrelse 

 
Mänskliga 
rättigheter 

 
Produkt 

 
Mångfald 

K1 Ja Nej (ja) Nej Ja Nej Ja Nej (ja) 

K2 Ja Nej Ja Nej Ja Nej (ja) Nej (ja) 

K3 Ja Nej Ja Nej (ja) Ja Ja Nej 

K4 Ja Nej Nej Ja Nej (ja) Nej Nej 

K5 Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej 

K6 Ja Ja (nej) Nej Ja Ja Nej (ja) Nej 

K7 Ja Nej (ja) Nej Ja Nej (ja) Ja Nej 

K8 Ja Nej Ja (nej) Ja Ja  Ja (nej) Nej 

K9 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

K10 Ja Nej Ja Ja Nej (ja) Ja Nej 

	  
Tabell 1. Empirisammanställning. 
 
Tabellen ovan är en sammanställning från empiriinsamlingen som visar de svar som de 
intervjuade kreditgivarna har angett. Ett Ja innebär att kreditgivaren tar hänsyn till 
dimensionen i kreditbedömningen och Nej betyder att kreditgivaren inte tar hänsyn till 
dimensionen. Om det står Ja (nej) innebär det att dimensionen bedöms i kreditbedömningen, 
men att aspekten inte är helt avgörande i ett kreditbeslut. Om det istället står Nej (ja) innebär 
det att dimensionen endast bedöms om det är något som väcker varningssignaler för kredit-
givaren. 

5.1 Miljön 
Enligt respondenterna har miljön blivit en viktig aspekt att ta hänsyn till i kreditbedömningen, 
särskilt de senaste tre till fyra åren. Det visas i att de flesta kreditgivarna säger att banken 
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alltid tar med miljöaspekten i kreditbedömningen och att det är något som de måste gå 
igenom för att kunna bevilja en kredit till företaget. Cowton och Thompson (2004) menar att 
banker lättare kan analysera risken i krediten genom att integrera miljöaspekten som en 
stående punkt i kreditbedömningen. För att inkludera aspekten framgår det i empirin att 
banker genomför en miljöanalys i kreditbedömningen. Miljöanalysen kan innebära att banken 
ska besvara ett antal förutbestämda frågor om företaget för att bedöma den risk som krediten 
innebär. Om det visar sig att det finns en risk kan en tredje part behöva granska ärendet och 
efterfråga mer information för att säkerställa återbetalningsförmågan. Kreditgivare kan välja 
att tillkalla experthjälp för att genomföra en korrekt kreditbedömning. Att en tredje part 
granskar ärendet kan enligt Weber (2012) även vara nödvändigt eftersom företag kan välja att 
tillhandahålla kreditgivaren med information som är förskönad för att lyfta fram den positiva 
miljöpåverkan som företaget har. Om återbetalningsförmågan inte går att säkerställa har 
miljöaspekten en stark påverkan i bedömningen. Företaget kan nekas en kredit baserat på 
resultatet av miljöanalysen. Resonemanget går att stödja med Elsakit och Worthington (2013) 
som menar att många banker utvecklar arbetsrutiner för att ta reda på miljörisken. I 
arbetsrutinerna ingår förut-bestämda miljökriterier som måste uppfyllas för att företaget ska 
bli beviljad en kredit (ibid.).  
 
Även om de flesta kreditgivarna involverar miljöaspekten i varje bedömningsprocess fram-
kommer det i empirin att det finns ett fåtal kreditgivare som väljer att ta med miljöaspekten i 
situationer där det anses vara nödvändigt. De motiverar det med att det finns specifika 
branscher som väcker varningssignaler om att företaget kan ha farlig miljöpåverkan. En 
respondent nämner tillverkningsindustrier som exempel på en bransch som anses väcka 
varningssignaler.  Det kan förstås med hjälp av Thompson (1998) som säger att många banker 
utesluter miljöanalysen i kreditbedömningen då banken saknar kunskap kring miljöfrågor. Att 
skaffa den kunskapen kan bli dyrt och tidskrävande för banken, men en del banker väljer ändå 
att investera i det genom att anlita experter inom området (ibid.). Att miljöanalysen ändå är 
nödvändig att genomföra är för att det finns lagar inom området som banken måste 
kontrollera att företaget följer. Finansinspektionen ställer krav på att banker i Sverige 
undersöker att företagen följer lagstiftningen. Det kan kontrolleras genom att banken begär 
information från kommunen om de tillstånd och certifieringar som företaget har. Om banken 
beviljar ett lån trots att företaget inte följer miljölagarna har banken brutit mot den tilldelade 
befogenheten de har att bevilja lån. Att finansinspektionen ställer krav kan ha grund i det 
Michalik et al. (2010) lyfter om att världsbanken har utfärdat riktlinjer som banker bör följa. 
Riktlinjerna har utgångspunkt i hur företag ska arbeta med miljölagarna och banker bör 
beakta riktlinjerna i kreditbedömningen (ibid.). En respondent nämner att det går att ta reda på 
att lagarna efterföljs genom att föra en dialog med företaget för att skapa tillit. De branscher 
som väcker varningssignaler kan vara extra viktiga att undersöka för att se om de följer 
miljölagarna.  
 
Respondenterna är eniga om de risker som banken kan utsättas för om de väljer att inte ta 
hänsyn till miljöaspekten i kreditbedömningen. En risk kan dyka upp när banken har tagit en 
säkerhet för lånet. Säkerheten kan då minska betydligt i värde om företaget har bedrivit en 
miljöfarlig verksamhet. Risken kan till viss del förklaras med hjälp av den direkta risken som 
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tas upp i teoriavsnittet då Cowton och Thompson (2004) nämner att banken kan utsättas för 
en kostnad som uppstår när säkerheten minskar i värde. Elsakit och Worthington (2013) 
förklarar risken med att banken kan bli tvungen att betala kostnader för att företaget har agerat 
oansvarigt, vilket påverkar banken direkt. Studien beskriver de teorier som finns inom 
området på ett annat sätt. Kreditgivare som har intervjuats förklarar att den direkta risken 
uppstår genom en annan typ av kostnad. Istället för att banken tvingas till att betala för att 
återställa säkerheten förlorar banken värdet i säkerheten, vilket leder till en riskfylld kredit för 
banken. Thompson (1998) argumenterar för att den direkta risken är relativt låg eftersom 
banken sällan döms till ansvarig till att återställa säkerheten. Den direkta risken verkar 
däremot existera i hög grad, men den existerar genom en ny förklaring som har framkommit i 
intervjuerna.  
 
En annan risk som nämns under intervjuerna är att företaget kan utsättas för kostnader och 
intäktsförluster som påverkar återbetalningsförmågan. Om företaget bedriver en miljöfarlig 
verksamhet kan de få betala skadestånd, vilket kan bli väldigt kostsamt. Banken ser det som 
att företaget får svårt att betala ränta och amortering eftersom företagets likviditet påverkas 
negativt. Respondenterna nämner därför att den risken måste beaktas redan i kredit-
bedömningen. Resonemanget går att förklara med benämningen indirekt risk som i teorin 
beskrivs med hjälp av Elsakit och Worthingtons (2013) forskning. Där innebär den indirekta 
risken att banken kan ha svårigheter att få tillbaka de utlånade pengarna om företaget agerat 
på ett miljöfarligt sätt (ibid.).  
 
Ett annat resonemang som går att knyta an till teorin är ryktesrisken. Ryktesrisken innebär att 
bankers rykte kan ta skada om de väljer att finansiera företag som är oansvariga för miljön 
(Thompson, 1998). Respondenterna förklarar ryktesrisken med att banken inte uppfattas som 
en seriös aktör om de bidrar med finansiering till miljöfarliga verksamheter. Det kan skada 
banken genom att nya och befintliga kunder väljer att söka finansiering hos en annan bank 
eller en annan aktör. Omvänt kan banken attrahera nya kunder om banken visar att de beaktar 
miljön i kreditbedömningen.  
 
En respondent avslutar med att nämna att miljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till i kredit-
bedömningen, men att det främst är för att skydda banken från risker och att banken tjänar på 
det snarare än att banken vill värna om miljön.  Riskerna kopplat till miljöaspekten är viktiga 
för banken att beakta eftersom en lägre risk i många fall leder till en mer lönsam affär. Genom 
en låg risk minskar bankens risk för oväntade kostnader, samt att företaget ska få problem 
med återbetalningsförmågan. Banken utsätts inte heller i lika stor grad för att deras rykte ska 
ta skada. Det resonemanget som kreditgivarna för går att dra paralleller med Cowtons och 
Thompsons (2004) uttalande om att banker främst tar hänsyn till miljön i kreditbedömningen 
för att tjäna pengar och inte för att värna om miljön. Det finns dock andra respondenter som 
nämner att de vill finansiera företag som är hållbara eftersom banken själv vill agera hållbart. 
En annan respondent säger att hela samhället vinner på att värna om miljön. Det verkar alltså 
finnas flera olika orsaker till varför banker väljer  att beakta miljön i kreditbedömningen.  
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5.2 Samhället 
Det tydligaste mönstret som framkommer ur empirin är att kreditgivare i kreditbedömningen 
inte tar hänsyn till företagens samhällsansvar. Flera respondenter nämner att det är positivt om 
företaget arbetar för ett bättre samhälle, men att det inte är avgörande i ett kreditbeslut. I 
grund och botten är det återbetalningsförmågan som ska förbättras för att kreditgivarna ska ta 
hänsyn till företagets arbete för samhället. Det går emot en del av den tidigare forskning som 
visar att det på senare tid har blivit allt vanligare att banker tar hänsyn till samhällsaspekten i 
låneprocessen (Boeprasert et al., 2014; Cowton & Thompson, 2004; Menassa, 2010). Det 
finns däremot kreditgivare som kan förklara nyss nämnda forskares resonemang. En 
kreditgivare har förhoppningar om att banken i framtiden kan arbeta tillsammans med 
företaget för att skapa ett bättre samhälle. Om banken ställer krav på att företaget som ansöker 
om lån ska införa åtgärder inom CSR kan det enligt en kreditgivare leda till bättre resultat för 
både företaget och samhället, vilket kan förklara varför en del kreditgivare tror att 
samhällsfrågorna kommer att få mer uppmärksamhet i framtiden. 
 
Trots att kreditgivarna överlag inte tar hänsyn till företagets arbete med samhällsfrågor finns 
det åsikter som skiljer sig inom studiens empiriska material. En aspekt som framkommer är 
att bankens rykte kan påverkas av hur ett företag arbetar för att förbättra samhället. Om ett 
företag agerar vårdslöst mot samhället kan bankens rykte påverkas negativt eftersom de bidrar 
med finansiering till en verksamhet som inte är etiskt korrekt. Arbetar företaget däremot 
aktivt med samhällsfrågor påverkas företagets varumärke till det positiva. Ett starkt 
varumärke leder enligt kreditgivarna till en högre lönsamhet, vilket är positivt för banken 
eftersom företagets återbetalningsförmåga förstärks. Elsakit och Worthington (2013) för ett 
resonemang kring ryktesrisken som kan uppstå för banken om de bidrar med finansiering till 
ett företag som har negativ inverkan på samhället. Respondenternas resonemang går att knyta 
an till ryktesrisken. Elsakit och Worthington (2013) argumenterar för att ryktesrisken inte 
existerar i verkligheten för dimensionen samhället, men som det framkommer i studiens 
empiriska material visar studien att ryktesrisken är något som kreditgivare uppmärksammar. 
Däremot anser de att den inte är tillräckligt betydande för att avgöra ett kreditbeslut.  
 
Det finns även de kreditgivare som säger att det inte finns någon anledning att ta hänsyn till 
företagets arbete med samhällsfrågor när de ska fatta ett kreditbeslut. De argumenterar för att 
fokus inte ligger på frågor kring samhällsengagemang när de gör en kreditbedömning utan att 
de istället bedömer viktigare aspekter. Det framkommer att det ger en positiv indikation för 
kreditgivaren om företaget aktivt arbetar med samhällsfrågor, men att det inte är direkt 
betydande. Det synsättet kan förklaras med Elsakit och Worthington (2013) som säger att 
banken ofta inte har intresse i frågor rörande samhället eftersom det inte finns några allvarliga 
risker att ta hänsyn till och att banken inte tjänar något på det. En respondent lyfter fram att 
banken däremot kan neka en kredit om det visar sig att företaget agerat felaktigt mot 
samhället. Elsakit och Worthington (2013) förklarar det med att det finns en indirekt risk som 
innebär att företaget kan få betala skadestånd om de har skadat samhället vilket påverkar 
företagets likviditet och även återbetalningsförmågan.  
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En sista aspekt som kan vara viktig för banken att ta hänsyn till är om företaget investerar 
betydande summor i arbete för samhället. I det empiriska materialet framkommer det att 
överinvesteringar leder till en risk för banken som innebär att företagets återbetalnings-
förmåga kan drabbas negativt. Om en sådan situation uppstår väljer banken att värdera 
återbetalningsförmågan högre än det arbete företaget gör för samhället. Attig et al. (2013) 
reflekterar också över risken med överinvesteringar och att banken främst väljer att ta hänsyn 
till företagets återbetalningsförmåga då sådana situationer uppstår.  

5.3 Företagets relation till de anställda 
I studiens empiriska material framkommer det att löpande utbildning och rättvisa löner kan 
leda till ökad lönsamhet i ett företag. En förklaring till att det leder till ökad lönsamhet beror 
på att personalen trivs på arbetsplatsen och att de då blir mer engagerade. En kreditgivare 
belyser att personalen är en av många företags viktigaste resurs för att skapa lönsamhet. 
Därför är det av vikt att ta hand om dem. Respondenternas svar kan förklaras med tidigare 
forskning som visar att ett företag kan vara kostnadseffektivt och skapa ökad lönsamhet på 
sikt genom att förbättra relationen till de anställda. För att förbättra relationen kan företag se 
till att de anställda utbildas, samt att de får rättvisa löner (Europakommissionen, 2001; 
Michalik et al., 2010). En kreditgivare förklarar att det är viktigt att företagets relation till de 
anställda är bra, men att det däremot är viktigare att lönsamheten i företaget är god. Dock kan 
en god relation till de anställda skapa bättre lönsamhet i ett företag. Det är därför viktigt att i 
kreditbedömningen kontrollera företagets relation till de anställda eftersom lönsamheten kan 
öka företagets återbetalningsförmåga på ett lån (Michalik et al., 2010). En respondent lyfter 
fram att kreditbedömningsprocessen innehåller ett moment då kreditgivaren besöker 
företagets arbetsplats för att bedöma stämningen bland personalen. Det är även viktigt att 
undersöka hur ett företag arbetar för att behålla nyckelpersoner i verksamheten. Metoder som 
kan vara goda indikationer för banken om att sådana åtgärder genomförs är om företaget 
tillämpar incitamentprogram, eller låter personalen få ett ägande i företaget. Genom sådana 
åtgärder kan personalen motiveras till att arbeta för en bättre lönsamhet i företaget. 
 
En av de intervjuade kreditgivarna utgår från att företaget följer de lagar som är uppsatta inom 
området gällande löner och säkerhet. Att följa lagar är enligt Búciová och Remišová (2012) 
det minsta ett företag kan göra för att en god relation till de anställda ska kunna uppnås. Om 
ett företag inte följer lagar är det enligt flera banker betydande att ta hänsyn till det i kredit-
bedömningen. En misstanke om att svarta löner förekommer i ett företag bidrar till en nekad 
kredit om företagskunden är en ny kund för banken. Är företaget däremot en befintlig kund 
ska misstanken rapporteras till närmsta chef som undersöker ärendet närmare. En utredning 
påbörjas för att se över om finansieringen ska fortsätta. Att banken gör detta kan förklaras 
med hjälp av Búciová och Remišová (2012) som menar att företagets rykte påverkas negativt 
om de inte följer lagar inom området, vilket även kan leda till ökade kostnader som försämrar 
företagets återbetalningsförmåga. 
 
Búciová och Remišová (2012) beskriver att ett företag påverkas negativt om de väljer att 
åsidosätta relationen till de anställda. Det visas även i det empiriska materialet, då en kredit-
givare belyser att om personalen är missnöjd leder det till hög personalomsättning. Enligt 
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kreditgivaren påverkar det företagets rykte negativt, samt att kostnaderna i företaget ökar på 
grund av att ständigt genomföra nya personalrekryteringar. På sikt leder det till att företagets 
lönsamhet försämras. Det är av betydelse i kreditbedömningen eftersom återbetalnings-
förmågan påverkas negativt. För att minska personalomsättningen är det därför viktigt att 
företaget arbetar för att skapa en god relation till de anställda (Europakommissionen, 2001).  

5.4 Styrelsen 
Vid kreditgivning är det viktigt att styrelsen är pålitlig och oberoende (Dong-young & 
JeongYeon, 2014; Boeprasert et al., 2014). Pålitligheten går i kreditbedömningen att 
kontrollera på olika sätt. En kreditgivare nämner att hen väljer att skapa en kontakt med 
företaget, vilket gör att banken kan avgöra pålitligheten genom den personliga anknytningen 
som företaget i många fall har till styrelsen. Vidare påpekar kreditgivaren även att revisorn 
och kunder till företaget ofta bär på information om styrelsen och genom den informationen 
kan banken göra en bedömning på om styrelsen är pålitlig. Det framkommer från empirin att 
det går att skapa tillit till styrelsen om banken känner de personer som sitter i styrelsen. Ett 
annat sätt att kontrollera styrelsemedlemmarna är att göra en kreditupplysning på nya 
medlemmar, vilket kreditgivare ofta gör för att undersöka om de exempelvis har närings-
förbud. En del kreditgivare lyfter fram att externa styrelseledamöter är en viktig åtgärd för 
företaget att reflektera över. De menar att genom att ha en eller flera ledamöter som kommer 
utifrån leder det till att de kan ha ett kritiskt synsätt till företaget, samt att de kan komma med 
nya idéer. Dessa åtgärder kan grundas i vad Picou och Rubach (2006) säger om informations-
asymmetri mellan företaget och banken. Styrelsen ska rapportera information om företagets 
finansiella prestationer, samt om företagets arbete inom CSR för att minska asymmetrin 
mellan banken och företaget. Det är därför viktigt att styrelsen är pålitlig och oberoende 
(ibid.). 
 
Studien visar att styrelsen har påverkan i kreditbedömningen. Dock betonar kreditgivare att 
det främst gäller för att ta reda på företagets framtidsutsikter och finansiella status. En 
kontinuerlig dialog med styrelsen anses även vara en viktig åtgärd. Det görs för att få 
uppdaterad information om företagets arbete med CSR inom exempelvis miljöfrågor. Det som 
övervägande framkommer från den empiriska studien är att banken efterfrågar finansiell 
information från styrelsen och att de inte efterfrågar företagets arbete med CSR. Luu (2012) 
menar att det skapar en trygghet för banken om styrelsen rapporterar om företagets arbete 
med CSR. Att det skapar en trygghet för banken är dock inget som framkommit i studien.  

5.5 Mänskliga rättigheter 
Det tydligaste mönster som går att utläsa ur empirin är att en kredit nekas eller utreds om 
misstanke väcks om att företaget inte respekterar mänskliga rättigheter. Förklaringen till det 
är enligt en kreditgivare att det anses vara etiskt fel och omoraliskt av banken att finansiera 
sådana verksamheter. En förklaring enligt Europakommissionen (2001) till varför företag 
måste ta hänsyn till mänskliga rättigheter är att kunder och leverantörer sätter press på 
företaget att agera enligt de normer och regler som finns i samhället. Det framkommer att det 
under kreditbedömningen är ett krav att företag tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Det 
verkar inte påverka bedömningen positivt, men om det inte efterföljs kommer kreditansökan 
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att nekas. Det förekommer att kreditgivarna får utreda aspekten, men det är mindre vanligt i 
små och medelstora företag.  
 
För att banken ska kunna göra en korrekt bedömning om företaget följer mänskliga rättigheter 
nämner flera respondenter att banken måste se extra noggrant på vilka länder som företaget 
har samarbete med. Faktorer som kreditgivarna undersöker är i vilka länder som företaget har 
underleverantörer och är det ett land som ger varningssignaler undersöker banken det närmre. 
Ett sätt att göra det är genom att ställa frågor till företaget om deras underleverantörer. Den 
teoretiska referensramen inom området har utgångspunkt i hur företag ska arbeta för att 
kontrollera att arbete för mänskliga rättigheter efterföljs (Europakommissionen, 2001; Vidal-
León, 2013). Det som exemplifieras är att företag bör övervaka, sätta upp mål samt ställa krav 
på underleverantörerna (ibid.). Resonemanget går även att applicera på kreditgivarnas 
uttalanden om att underleverantörernas arbete bör kontrolleras i kreditbedömningen. Det 
framkommer även ur empirin att banken kan göra företagsbesök hos underleverantörerna, 
men att det endast sker på större företagsnivå. Att ta hänsyn till mänskliga rättigheter har en 
del banker som stående punkt i kreditbedömningen. Anledningen till varför motiveras med att 
det anses uppstå ett hot mot företaget om de inte respekterar aspekten. Företagets åter-
betalningsförmåga kan drabbas, vilket kan leda till att banken går med förlust. Däremot finns 
det även banker som väljer att inte ta med mänskliga rättigheter som en stående punkt i kredit-
bedömningen. Anledningen till varför motiveras med att det är svårt för banken att kontrollera 
om företaget tar hänsyn till mänskliga rättigheter.  
 
En kreditgivare lyfter fram tre risker som banken utsätts för om de finansierar företag som 
inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. De riskerna kan underlätta förståelsen för varför 
andra kreditgivare väljer att ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det finns inga tidigare teorier 
inom området, men de tre riskerna går att tillämpa till de två riskerna indirekt risk och ryktes-
risk som lyfts fram av Elsakit och Worthington (2001). Kreditgivaren förklarar att en indirekt 
risk som banken utsätts för är att företagets vinst kan minska av två anledningar. Den första 
anledningen är om kunderna inte vill köpa företagets produkt på grund av att de tillverkas 
under orättvisa förhållanden. Då minskar företagets försäljning, vilket ger en negativ inverkan 
på företagets återbetalningsförmåga till banken. Den andra anledningen är om företaget 
tvingas byta till en leverantör som är dyrare eftersom den ursprungliga leverantören inte tar 
hänsyn till mänskliga rättigheter. Det kan vara tidskrävande för företaget att hitta en ny 
leverantör, samt att det finns en risk för att den nya leverantören är dyrare än den 
ursprungliga. Då påverkas företagets kostnadsstruktur, vilket påverkar banken indirekt 
eftersom företagets återbetalningsförmåga drabbas av att verksamheten får lägre vinst. Kredit-
givaren förklarar även en ryktesrisk som kan skada bankens varumärke. Om banken inte har 
kontrollerat att företaget respekterar mänskliga rättigheter och det sedan framkommer att 
företaget inte gör det kan bankens varumärke skadas eftersom omvärlden uppmärksammar det 
och skapar ett dåligt rykte för banken. 

5.6 Produkt 
Respondenternas åsikter om hur produkten har en inverkan på kreditbedömningen skiljer sig 
åt. En del kreditgivare väljer att endast att bedöma produkten ur ett lönsamhetsperspektiv och 
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andra väljer även att involvera andra faktorer. De respondenter som endast bedömer lön-
samheten motiverar det med att det är produkten som kommer att generera intäkter, vilket 
leder till en god återbetalningsförmåga på krediten. Däremot finns det kreditgivare som väljer 
att ta med fler aspekter i bedömningen. Banker kan välja att neka krediter till företag som är 
verksamma inom specifika branscher. Branscher som vapenindustrin och tobaksindustrin är 
sådana som banker nekar finansiering till. Anledning till det beror på att banken inte vill bli 
förknippad med sådana företag eftersom bankens rykte kan ta skada. Lal (2012) ger exempel 
på att en del banker väljer att finansiera tobaksindustrin eftersom den branschen kännetecknas 
av att ge låg risk och hög avkastning på lån. Studien visar att det finns banker som väljer att 
neka krediten trots att det kan vara en lönsam kredit. En beviljad kredit till en sådan bransch 
hade i många fall inneburit en gynnsam kredit, men det kan även leda till en misslyckad affär 
på lång sikt eftersom bankens rykte kan ta skada. Det är dock inte alltid lätt att bedöma alla 
situationer utifrån givna kriterier. En kreditgivare reflekterar över de gråzoner som ibland kan 
uppstå vid kreditgivning. Om banken finansierar en del i ett projekt där slutresultatet av 
projektet kan anses vara oetiskt kan det uppstå dilemman. Det kan då krävas en utredning för 
att undersöka om krediten ska beviljas. 
 
De kreditgivare som lyfter fram fler aspekter än endast lönsamheten kring produkten väljer att 
kontrollera om produkten följer lagstadgarna, samt om produkten är bra ur ett miljö-
hänseende. Krediten kommer att nekas om produkten är olaglig eller om den tar skada på 
människor och natur. Anledningen till varför kreditgivare väljer att neka krediten beror på att 
kreditrisken blir för hög. Om företaget tillhandahåller en sådan produkt kan de råka ut för att 
bli stämda, vilket kan innebära en hög kostnad. Höga kostnader påverkar i sin tur 
återbetalningsförmågan på ett lån som gör att kreditrisken blir högre. Kreditgivarnas 
reflektioner går att förstå med Europakommissionens (2001) uttalande om att en genomtänkt 
produkt med minimal påverkan på miljön leder till en positiv inverkan på företagets 
kostnadsstruktur.  

5.7 Mångfald 
Respondenterna är eniga om att mångfald inte har någon påverkan i kreditbeslutet. Det finns 
däremot en del kreditgivare som lyfter fram positiva aspekter med att ha mångfald i ett 
företag. En diversifierad åldersfördelning anses vara bra för att verksamheten ska kunna 
överleva på sikt. Ilmakunnas och Ilmakunnas (2011) anser att en bred åldersfördelning är 
viktigt i ett företag för att kunskap ska kunna föras vidare och på sådant sätt hålla 
verksamheten vid liv. Om det endast finns äldre personer i verksamheten förklarar en kredit-
givare att verksamheten till slut kommer tvingas till att avvecklas. En diversifierad ålders-
fördelning är därför viktig för banken eftersom de är ute efter att bygga ett långsiktigt 
samarbete med företaget. Det finns två andra positiva aspekter som kreditgivare lyfter kring 
mångfald. Den ena är att mångfald anses vara etiskt och moraliskt korrekt. Om företaget har 
mångfald ger det en kvalitetsstämpel enligt kreditgivaren, vilket är en positiv indikation i 
kreditbedömningen. Den andra aspekten är att mångfald anses leda till en mer effektiv 
verksamhet. Osbornes (2000) argumentation om att mångfald bidrar till att förstå fler 
marknader stämmer överens med kreditgivarens uttalande om att mångfald bidrar till olika 
syn på olika saker.  
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Många av de tillfrågade kreditgivarna säger att det är positivt om företaget har en 
diversifierad personal och nämner inga nackdelar med det. Battistelle et al. (2011) tar upp ett 
antal nackdelar såsom att det kan skapa konflikter mellan olika kulturer, samt att minoriteter 
kan bli utsatta för trakasserier. Det kan vara en aspekt som kreditgivarna borde ta hänsyn till 
eftersom det kan leda till kostnader för företaget i form av förlorad effektivitet och hög 
personalomsättning.  

5.8 Analyssammanfattning 
För att enkelt kunna ge en överblick presenteras nedan en tabell och en modell som är 
framtagna ur analysen.  
 Varför? Hur? 
Miljön För att minska den direkta risken, indirekta 

risken, samt ryktesrisken 
 
För att säkerställa återbetalningsförmågan 

 
Genom att genomföra en 
miljöanalys 
 

Samhället Hänsyn tas inte till samhället eftersom det 
inte anses vara en betydande aspekt i 
kreditbedömningen 

- 

Företagets relation till de 
anställda 

För att en bra relation till de anställda kan 
öka företagets lönsamhet, vilket leder till 
en säkrare kredit för banken 

Genom företagsbesök 

Styrelsen För att minska informationsasymmetrin 
mellan företaget och banken  
 
För att skapa förtroende för styrelsen  

Genom att skapa en 
kontakt med revisorn  
 
Genom en 
kreditupplysning på  
styrelsen 

Mänskliga rättigheter För att det anses vara etiskt och moraliskt 
fel att finansiera företag som inte ta hänsyn 
till mänskliga rättigheter 
 
För att säkerställa återbetalningsförmågan 
 
För att minska den indirekta risken, samt 
ryktesrisken 

Genom en 
undersökningsprocess 
där banken kontrollerar 
de köp som företaget gör 
i utlandet. Kreditgivaren 
kan även kräva 
information från 
företaget, samt övervaka 
företaget.   

Produkt För att bankens rykte kan ta skada vid 
finansiering av specifika branscher 
 
 
För att produkten påverkar kreditrisken 

Genom att neka krediter 
till specifika branscher 
 
Genom att kontrollera 
att produkten följer 
lagar, samt att produkten 
är bra ur ett 
miljöhänseende 

Mångfald Hänsyn tas inte till samhället eftersom det 
inte anses vara en betydande aspekt i 
kreditbedömningen 

- 

Tabell 2. Sammanställning av dimensionernas betydelse vid kreditgivning. 
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Tabell 2 illustrerar de mest framträdande faktorerna till varför kreditgivare väljer att beakta en 
del dimensioner i kreditbedömningen, vidare förklaras hur kreditgivare går tillväga för att ta 
hänsyn till dimensionerna.  
 

 
Modell 4. CSR inkluderat i bedömningskriterierna. Egen illustration baserad på Svensson och 
Ulvenblad (1994).  
 
Modellen ovan har utgångspunkt i Svensson och Ulvenblads (1994) modell över de olika 
bedömningskriterierna när en bank ska bevilja en kredit till ett företag. Modell 4 är framtagen 
med hjälp av analysen av studiens empiriska material och är en utveckling på den modell som 
Svensson och Ulvenblad (1994) presenterar. Det som har framkommit efter analysen av det 
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empiriska materialet är att miljön står som en stående punkt i kreditbedömningen. Faktorer 
som kreditgivarna tar hänsyn till inom miljön är vilken bransch företaget verkar inom, att 
företaget följer lagar inom området samt att kreditgivarna bedömer vilken miljöpåverkan 
företaget. Mänskliga rättigheter är placerad utanför den vanliga kreditbedömningen och det 
har sin förklaring i att de flesta kreditgivarna undersöker den dimensionen vidare endast om 
det dyker upp någon form av varningssignal. Exempel på en varningssignal kan vara att 
företaget samarbetar och har underleverantörer i länder där barnarbete är vanligt 
förekommande. Dimensionerna styrelsen, produkt och företagets relation till de anställda kan 
vävas in i några av de tidigare bedömningskriterierna. Analysen visar att styrelsen inte har 
någon direkt påverkan när det gäller arbetet med CSR, men den är ändå en del i bedömningen 
då många kreditgivare lyfte fram att det var viktigt att bedöma pålitligheten när det gäller 
rapportering av finansiell och icke-finansiell information. Det framkommer ur analysen att 
samhället och mångfald inte har någon direkt påverkan i kreditbeslutet, utan att det endast är 
positiva aspekter om företaget tar hänsyn till dem. Därför är de två dimensionerna inte en del 
av kreditbedömningsmodellen. 
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6. Slutsatser och framtida forskning 
	  
I avsnitt sex presenteras studiens slutsatser. Först beskrivs det vilka dimensioner som kredit-
givarna tar hänsyn till i låneprocessen. Vidare förklaras varför och hur dessa dimensioner 
beaktas. I avsnittet framtida forskning ger vi förslag till fortsatta studier inom området som vi 
anser kan ge en djupare förståelse för låneprocessen.   
 
 

6.1 Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka vilka dimensioner inom CSR som banker tar hänsyn till hos 
det företag som ansöker om lån. För att besvara syftet och frågeställningen om hur och varför 
banker tar hänsyn till olika dimensioner inom CSR har vi intervjuat tio kreditgivare på olika 
banker. Det går att dra flera slutsatser utifrån studien som går att analytiskt generalisera 
genom att vi kan uttala oss om CSR i förhållande till kreditgivning. Det har skapat en djupare 
förståelse för hur och varför kreditgivarna beaktar CSR i kreditgivningen. Den mest 
framträdande slutsatsen är vilka dimensioner inom CSR som kreditgivare väljer att beakta i 
kreditbedömningen. Dimensionerna miljö, produkt, styrelse och företagets relation till de 
anställda ingår som bedömningspunkter i flera av respondenternas kreditbedömning. 
Mänskliga rättigheter ingår om det är specifika varningssignaler som uppmärksammas av 
kreditgivaren, vilket gör att den dimensionen ligger utanför de vanliga bedömningskriterierna. 
Dimensionerna samhälle och mångfald tas inte i beaktande i kreditbedömningen. Att företag 
tar hänsyn till de dimensionerna kan ses som positivt av kreditgivaren, men det är inget som 
är avgörande i ett kreditbeslut.  
 
Kreditgivare väljer att beakta ovanstående dimensioner för att bedöma de risker som uppstår i 
en kredit. Riskerna som kan uppstå kring de olika dimensionerna benämns som direkt risk, 
indirekt risk och ryktesrisk. Kreditgivarna bedömer riskerna för att kunna säkerställa 
företagets återbetalningsförmåga eftersom banken vill undvika en kreditförlust. I de 
dimensioner som riskerna inte är uttalade kan slutsatsen ändå dras att kreditgivare tar hänsyn 
till dimensionen för att försäkra återbetalningsförmågan.  
 
Syftet var även att skapa en modell för att inkludera CSR i kreditbedömningen, vilket är andra 
steget i låneprocessen. De olika dimensionerna inom CSR tas i beaktande på olika sätt. 
Dimensionen miljö kommer in i bedömningen som en separat aspekt att ta hänsyn till och är 
ofta en stående punkt i kreditbedömningen. Produkt, styrelse och företagets relation till de 
anställda är dimensioner som går att väva in i de ursprungliga bedömningskriterierna. 
Mänskliga rättigheter beaktas under kreditbedömningen om kreditgivaren anser att den 
påverkar bedömningen och därför bör utredas. 

6.2 Framtida forskning 
Studien har genomförts genom intervjuer med kreditgivare på svenska banker. Inom 
dimensionen miljö är kreditgivarnas tankesätt liknande och det är den dimensionen inom CSR 
som uppmärksammas mest i kreditbedömningen. Sverige är ett land som världen över anses 
ha ett framstående miljötänk jämfört med många andra länder. Det kan vara av den 
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anledningen som banker i Sverige väljer att lägga stor vikt på miljöaspekten i kredit-
bedömningen. Därför kan det vara av intresse att jämföra svenska banker med banker i länder 
som inte anses ha ett framstående miljötänk. Vi har även genomfört två intervjuer med kredit-
givare i Kina utöver studien och de två intervjuerna gav oss indikationer om att beaktandet av 
företags miljöarbete skiljer sig mellan svenska och kinesiska banker. Enligt de två kredit-
givarna i Kina förlitar sig banken endast på information från staten och undersöker själva inte 
vilken inverkan företagen har på miljön. Vårt förslag till vidare forskning är därför en studie 
som jämför hur banker i Sverige och Kina beaktar miljöaspekten och även om hur beaktar de 
andra dimensionerna av CSR i kreditbedömningen. Vi anser att det kan bidra till utveckling 
av den forskning som finns inom området, men som idag är begränsad.   
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
Allmänt 

• Kan du berätta kort om din arbetsroll? 
• Kan du kort förklara vilka faktorer som är viktiga vid kreditgivning och varför de är 

viktiga? 
• Hur tar du hänsyn till hur företaget tar ansvar för den egna verksamheten? 

 
Miljön 

• På vilket sätt bedömer du företagets hänsynstagande till miljön vid kreditgivningen? 
Hur? Varför? 

 
Samhället 

• På vilket sätt tar du hänsyn till hur företaget agerar för ett bättre samhälle? Hur? 
Varför? 

 
Relation till anställda 

• Hur bedömer du företagets relation till de anställda i kreditbedömningen? Varför? 
 
Styrelsen 

• Hur påverkar styrelsen i det låneansökande företaget kreditbeslutet? (kommer ni på 
något sätt fram till om de är pålitliga?) 

 
Mänskliga rättigheter 

• På vilket sätt tar du hänsyn till företagets arbete kring mänskliga rättigheter vid 
kreditbedömningen? Hur? Varför? 

 
Produkt 

• Hur påverkar den produkt som företaget säljer kreditbedömningen? 
 
Mångfald 

• Vilken betydelse har mångfalden i företaget vid kreditgivningen? Hur? Varför? 
 
Övergripande 

• Vilken förändring upplever du från att du börjat till idag i hur banken tar hänsyn till de 
olika dimensionerna av CSR vid kreditgivning? 
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