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Förord  
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid att 

medverka i våra intervjuer, utan dem hade studien inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Arne Söderbom och våra studiekamrater för de tips och råd de har gett oss under 

arbetets gång för att hjälpa oss framåt. Till sist vill vi tacka varandra för de givande 

diskussioner och goda samarbete vi har haft under uppsatsprocessen.  
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Sammanfattning  
Titel: Miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivning till företag: En studie om hur 

aspekterna påverkar kreditgivningsprocessen. 

Författare: Marlene Erlandsson och Madeleine Larsson 

Handledare: Arne Söderbom 

Examinator: Jonas Gabrielsson  

Miljö och hållbarhet är omdiskuterade ämnen som uppmärksammas allt mer i dagens 

samhälle. Allmänhetens oro över miljön och den hållbara utvecklingen speglar av sig i 

regleringar och konsumentbeteende. Banker påverkas av de förändringar som sker och miljö- 

och hållbarhetsaspekter utgör en risk i kreditgivningen. I regel bidrar inte banker till mer 

miljöförstöring utöver vad som anses som normalt för serviceverksamheter. Banker 

finansierar emellertid verksamheter med en sämre miljöpåverkan. Det önskas mer transparens 

ifrån Finansinspektionen gällande hur banker arbetar med miljö- och hållbarhet vid 

kreditgivningen till företag. Det råder ett informationsgap avseende arbetet med miljö- och 

hållbarhetsaspekter och hur dessa integreras vid kreditgivning till företag. Med utgångspunkt i 

detta informationsgap har uppsatsen för avsikt att besvara forskningsfrågan ”Hur påverkar 

miljö- och hållbarhetsaspekter kreditgivningsprocessen till företag?”. Syftet med uppsatsen 

är att beskriva och analysera de krav gällande miljö och hållbarhet som banken ställer på 

företagare vid en kreditgivning. Syftet är också att förstå vilken påverkan miljö- och 

hållbarhetsaspekter har på riskbedömningen. 

Studien utgår ifrån en induktiv ansats med ett kvalitativt angreppssätt. Teori har samlats in 

och sex intervjuer har genomförts. Respondenterna representerar företagsrådgivare från fyra 

olika banker vilka är; SEB, Sparbanken Skåne, Swedbank och Handelsbanken.  

Resultatet i studien är att företag med en negativ miljö- och hållbarhetspåverkan kan bli 

nekade krediter redan vid ansökan. Vidare påverkar miljö- och hållbarhetsaspekter hela 

kreditgivningsprocessen men främst riskbedömningen. Miljö- och hållbarhetsrisker påverkar 

prissättningen då de är en del av den totala kreditrisken. Företag som frivilligt arbetar för att 

främja miljö och hållbarhet erhåller emellertid inte bättre kreditvillkor.  

 

 

 

  



Abstract  
Title: Miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivning till företag: En studie om hur 

aspekterna påverkar kreditgivningsprocessen. 

Authors: Marlene Erlandsson and Madeleine Larsson 

Tutor: Arne Söderbom 

Examiner: Jonas Gabrielsson 

The environment and sustainability are well debated subjects that are receiving increasing 

attention in today‟s society. Public concern about the environment and sustainable 

development mirrors in regulations and consumer behavior. Banks are affected by the changes 

and environmental and sustainable aspects are a part of the risk in the lending process. As a 

rule, banks do not contribute to environmental pollution beyond what is considered normal for 

a service corporation. However, banks finance businesses with a major environmental impact. 

More transparency is required from Finansinspektionen regarding the banks work with 

environmental and sustainable aspects in the lending process. There is an information gap 

regarding the environmental and sustainable work and how the banks integrate it in the 

lending process to companies. Based on this information gap this paper intends to answer the 

research question "How do the environmental and sustainable aspects affect the lending 

process to companies?”. The purpose of this paper is to describe and analyze the 

requirements regarding the environment and sustainable development that the bank demands 

from companies in the lending process. The aim is also to understand the impact of 

environmental and sustainable aspects on the risk assessment. 

The study is based on an inductive methodology with a qualitative approach. Theory has been 

collected and six interviews were conducted. The respondents represent loan officers from 

four different banks which are; SEB, Sparbanken Skåne, Swedbank and Handelsbanken. 

The result of this study is that companies with a negative environmental and sustainable 

impact can be denied credit at the initial phase of the process. Furthermore, the impact of 

environmental and sustainable aspects affects the entire lending process but mainly the risk 

assessment. Environmental and sustainable risks affect pricing as they are a part of the overall 

credit risk. Companies do not receive better credit terms just because they voluntarily work to 

improve the environment or works for a sustainable development. 
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1. Inledning 

I arbetes första avsnitt kommer problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering, 

syfte samt disposition att presenteras. 

1.1 Problembakgrund 

Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga att beakta, även för den finansiella sektorn (FI, 2015). 

Bankerna fungerar som finansiella mellanhänder i vårt samhälle då de prissätter och värderar 

finansiella tillgångar (Scholtens, 2009). De övervakar låntagare, hanterar finansiella risker och 

organiserar betalningssystemet. Genom att utföra dessa funktioner har bankerna en enorm 

inverkan på samhället (Jeucken & Bouma, 1999; Scholtens, 2009). Begreppet hållbarhet har 

under senare år utvecklats mot att integrera och kopplas samman till ekonomisk utveckling, 

samhälle och miljö. Förutsättningarna för en välmående planet är hållbar social- och 

ekonomisk utveckling (FI, 2015). Oron över miljön ökade dramatiskt under 1990-talet och då 

även medvetenheten hos banker att ta hänsyn till miljön vid kreditgivningsprocessen 

(Thompson & Cowton, 2004). Frågan är inte längre om banker bör ta itu med miljö- och 

hållbarhetsproblem kopplat till verksamheten utan snarare hur de ska göra det, vilka 

standarder de bör tillämpa och hur de ska säkerställa efterlevnad (WWF & BANKTrack, 

2006). Den finansiella branschen är hotad (Carney, 2015). Kombinationen av vetenskapliga 

bevis och dynamiken i det finansiella systemet tyder på att klimatförändringarna inom kort 

kommer att hota den finansiella motståndskraften och en långsiktig välfärd. 

Banker spelar en avgörande roll i vilka projekt som finansieras då de genom sin utlåning kan 

bidra till att finansiera projekt som har skadlig miljöpåverkan (Baranes, 2009). Banker har 

därför ett stort ansvar när det kommer till att hantera pengar och att besluta till vem och hur 

ett lån beviljas. Det behövs en förändring och finansväsen så som banker måste återigen bli ett 

instrument till förfogande för mänsklig verksamhet, handel och ekonomi. Miljö, mänskliga 

rättigheter och sociala frågor måste stå i centrum för finansieringsbeslut. Finansväsen kan 

påverka CSR och hållbarheten i den ekonomiska utvecklingen (Scholtens, 2006). I de flesta 

länder står banker och riskkapitalister för störst del av företags externa finansieringskällor. 

Banker har på så sätt möjlighet att ur ett hållbarhetsperspektiv genomföra bättre affärer. 

Banker har också incitament att främja hållbarhet då dess låntagares resultat avseende detta 

direkt och indirekt återspeglas hos finansiären. Genom att tillhandahålla finansiering bidrar 

banker till förverkligande av alla typer av aktiviteter och projekt (Scholtens, 2009). Genom att 

ta hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga förhållande vid finansiering, kan finansiärer 

komma med ytterligare krav beroende på hur företagare väljer att driva sina verksamheter. 

Det finns ett positivt samband mellan CSR och finansiellt resultat för banker (Scholtens, 

2009; Wu & Shen, 2013). Banker som bedriver CSR-aktiviteter överträffar banker som inte 

ägnar sig åt CSR (Wu & Shen, 2013). CSR associerar positivt med finansiellt resultat i termer 

av avkastning på tillgångar, avkastning på eget kapital, räntenetto och övriga intäkter. CSR 

har blivit en allt viktigare fråga inom den internationella banksektorn och den tar allt större 

plats i de affärer som görs (Scholtens, 2009). Banker från Nederländerna, Tyskland, 

Frankrike, och UK uppnår i genomsnitt ett högre värde på CSR än banker från Sverige, Italien 

och Japan som i genomsnitt har det lägsta värdet. 

Den traditionella synen på finansiering är att kreditgivaren balanserar risken av att en 

låntagare inte kan infria återbetalning mot den avkastning som krediten genererar (Coulson, 
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2009). Den traditionella kreditgivningen har utvecklats och idag väljer allt fler banker att 

integrera miljö- och hållbarhetsrisker som ett komplement vid kreditbedömningen (Coulson, 

2009; Thompson & Cowton, 2004; Weber, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 

Bankernas utlåning påverkar och påverkas av tillståndet i den naturliga miljön (Thompson & 

Cowton, 2004). Framförallt ökar allmänhetens oro om tillståndet i den naturliga miljön, vilket 

avspeglas i lagstiftning och konsumenternas attityder. Detta utgör i sin tur en risk för 

bankernas låneportföljer. Det finns därmed incitament för bankerna att förstå 

miljökonsekvenserna av sina lånebeslut. Banker bidrar inte till att producera farliga 

kemikalier eller miljögifter och verkar inte vid första anblick vara involverade i miljöfrågor 

utöver vad som anses normalt för serviceverksamheter (Cowton & Thompson 2000; Weber, 

Diaz & Schwegler, 2014). Banker är emellertid kopplade till verksamheter som försämrar den 

naturliga miljön genom sin utlåning (Cowton & Thompson, 2000; Nandy & Lodh, 2012). 

Bankers kreditgivning regleras i första hand utifrån risk (FI, 2015). Banker ska identifiera, 

mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som är förknippade med rörelsen. 

Banker ska se till att kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker inte påverkar bankens 

förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisk är risken för utebliven återbetalning vilket 

kan leda till att bankens soliditet försämras. Vid bedömning av en låntagares kreditrisk ska 

alla omständigheter som är av betydelse tas med. De aspekter som banken måste ta hänsyn till 

avseende miljö och hållbarhet är helt affärsmässiga. Banker är inte tvingade att ta ytterligare 

miljö- och hållbarhetsaspekter i beaktning vid kreditbedömningen såvida de inte påverkar 

låntagarens återbetalningsförmåga eller säkerheters värde. 

Det finns olika typer av risk kopplat till miljö och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningen 

(Banhalmi-Zakar & Larsen, 2015; Nandy & Lodh, 2012; Thompson & Cowton, 2004). Vid 

kreditbedömningen påverkas kreditgivaren av: direkt-, indirekt-, och ryktesrisk. Direkt risk är 

kostnader som uppstår till följd av utlåning till företag vars verksamheter bidrar till 

miljöförstöring. Indirekt risk kan innebära förändringar i miljölagstiftning, vilket i 

förlängningen kan komma att påverka företagets intäkter. Ryktesrisk är att bankerna genom 

indirekt- och direkt miljöpåverkan kan vara utsatta för offentlig kritik och negativa reaktioner. 

Ryktesrisk regleras inte i lag så som kreditrisk (FI, 2015). Ryktesrisk kan leda till minskat 

förtroende för banken och i värsta fall påverka bankens varumärke negativt. Banker som 

finansierar företag vars verksamheter kan uppfattas sämre ur ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv, står inför en större risk att mista intressenters förtroende. Integrering av 

hållbarhetsaspekter vid kreditgivningen kan bidra till en förbättrad kreditbedömning då 

miljörisker påverkar kreditrisken (Weber, Scholz & Michalik, 2010). Det är en mer kostsam 

process att integrera miljörisker vid kreditgivningen men kvaliteten på riskbedömningen 

kommer att öka (Weber, 2012). 

Banker har inga externa legala krav på sig att främja miljö- och hållbarhetsaspekter vid 

kreditgivningen utöver de lagstadgade krav som finns på riskhantering och sundhet (FI, 

2015). Alla banker arbetar emellertid mer eller mindre med miljö- och hållbarhetsaspekter vid 

kreditgivning till företag och har oftast interna regler för hur de ska tillämpas. Hur bankerna 

arbetar med dessa interna regler skiljer sig åt och information kring hur det praktiska arbetet 

sker är bristande. Det finns ett påtagligt behov av större öppenhet för att främja ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv vid kreditgivningen (Baranes, 2009; FI, 2015; Thompson & Cowton, 

2004). Information kan göra det möjligt för kunder och andra intressenter att se vilka 

ambitioner olika banker har avseende miljö- och hållbarhetsfrågor (FI, 2015). Kunder och 
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investerare kan lättare ta ställning till vilken bank de vill tillhöra vilket i sin tur skapa 

incitament för bankerna att utveckla arbetet med miljö- och hållbarhetfrågor vid 

kreditgivningsprocessen. Det finns ett informationsgap avseende arbetet med miljö- och 

hållbarhetsaspekter och hur dessa integreras vid kreditgivning till företag. Vårt intresse 

grundar sig i att förstå och bidra till forskningen kring miljö- och hållbarhetsaspekters 

betydelse vid bankernas kreditgivningsprocess. 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar miljö- och hållbarhetsaspekter kreditgivningsprocessen till företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera de krav gällande miljö och hållbarhet 

som banken ställer på företagare vid en kreditgivning. Syftet är också att förstå vilken 

påverkan miljö- och hållbarhetsaspekter har på riskbedömningen. 

1.5 Studiens fortsatta disposition  
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2. Teoretisk referensram 

I avsnitt två presenteras teoriavsnittet. Det inleds med en modell vilken beskriver de viktigaste 

begreppen i teoriavsnittet: miljö, hållbarhet, risk och kreditgivning. Sedan introduceras de 

lagreglerade förutsättningarna och den traditionella synen på kreditgivning. Vidare fokuseras 

miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningen för att sedan redogöra för de risker som 

finns kopplat till miljö och hållbarhet. Avslutningsvis presenteras hur den framtida 

utvecklingen kan komma att se ut. 

 

 

 

Figur 1: Aspekter på kreditgivningsprocessen 

Figur 1 visar en sammanfattning av de centrala begrepp som presenteras i den teoretiska 

referensramen. Första delen i modellen utgörs av Företagskunden. Det är den lånsökande 

företagskunden som ligger till grund för att en kreditgivningsprocess sker. Vidare till nästa 

begrepp i Figur 1 så påverkar företagskunden kreditgivingen direkt och utfallet av 

kreditgivningen påverkar företagskunden. Kunden och verksamheten kan således påverka 

krediten positivt och negativt. Figur 1 innefattar även begreppet risk, vilket är en ytterst 

central del i kreditgivningsprocessen. Företagskunden påverkar de kundspecifika risker som 

finns kopplat till krediten. Kunden betalar alltid för risk. Frågan i denna studie är hur miljö- 

och hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningsprocessen till företag. Vidare är frågan vilka 

krav banken ställer på kunden gällande miljö och hållbarhet och hur dessa påverkar 

kreditgivningen i sin helhet.  
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2.1 Bakgrund 

2.1.1 Miljö och hållbarhet 

Begreppet hållbar utveckling introducerades i Brundtlandrapporten 1987 och definierades 

enligt följande: ”Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan att 

kompromissa med möjligheten för framtida generationer att möta deras behov” (NE, hållbar 

utveckling, u.å.). Begreppet ses numera som det övergripande målet för samhällsutvecklingen, 

både lokalt och globalt. Det har skett en utveckling av begreppet och idag vägs ofta ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet in. Detta innebär att alla människors livsvillkor är lika 

viktiga att beakta som en ekonomisk hållbar utveckling samtidigt som naturens och 

ekosystemets bärkraft sätter begränsningar. Social- och ekonomisk hållbarhet är inte hållbart i 

längden om vi inte har en välmående planet och alla tre aspekterna är därför viktiga att beakta 

(NE, hållbar utveckling, u.å.). Ett sätt som företag frivilligt kan arbeta på för en hållbar 

utveckling är genom CSR-arbete (NE, CSR, u.å.). CSR står för Corporate Social 

Responsibility och på svenska betyder det ”företagets sociala ansvarstagande i samhället”. 

CSR innebär att företaget införlivar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet frivilligt 

vilket företaget gör för att bidra till en hållbar utveckling. CSR omfattas av många aspekter, 

bland annat innebär CSR hantering av mänskliga rättigheter i arbetslivet, motarbete av 

barnarbete, skydd för miljö och hälsa samt utveckling av miljövänliga produkter. CSR-arbete 

innebär även hantering av korruption där mutor inte accepteras utan en öppenhet och ett 

konsumentskydd förespråkas. I Sverige har det skett en ökning under de senaste åren där fler 

företag är engagerade i att involvera CSR-arbete i den egna verksamheten (NE, CSR, u.å.). 

Begreppet miljö kan definieras som samspelet mellan omgivningen, däri människor, djur, 

växter eller andra organismer verkar (NE, miljö, u.å.). På grund av jordens växande 

folkmängd och accelererad resursanvändning har trycket på miljön ökat och miljöproblemen 

har fått en större uppmärksamhet. 

2.1.2 Traditionell kreditgivning 

Ordet kredit betyder att lita eller tro på och har sitt ursprung i det latinska ordet “credo” 

(Svensson & Ulvenblad, 1994). När en bankman beviljar en låneansökan betyder det att denne 

väljer att tro på företagarens återbetalningsförmåga (Svensson, 2003). Kreditgivarens 

ambition är att maximera utlåning till överlevande företag och minimera utlåning till företag 

som hamnar i konkurs. 

Kreditgivningsprocessen kan huvudsakligen delas in i fyra olika steg: (1) ansökan om lån; (2) 

kreditbedömning; (3) kreditvillkor; och (4) återbetalning (Altman, 1980). Låneansökan 

manifesteras genom behovet hos företagaren att öka den externa finansieringen. Efter 

mottagandet av låneansökan följer kreditbedömningen och en formell kreditanalys. Efter 

kreditbedömningen fattas beslut om att antingen avslå eller bevilja låneansökan. Ränte- och 

kapitalåterbetalningar följer då lånet betalas ut. Vid något tillfälle utför alla banker en 

uppföljning av den befintliga låneportföljen.  

Vid kreditbedömningen sker en granskning av kreditvärdigheten hos den som söker lån, dels 

genom analys av återbetalningsförmågan och även genom den lånsökandes förmåga att ställa 

säkerheter för krediten (NE, kreditgivning, u.å.). Bankernas kreditbedömning innefattar en 

analys av företagets framtida betalningsförmåga och en säkerhetsanalys (Svensson, 2003). 

Företagets fortlevnadsförmåga, det vill säga förmågan att betala amorteringar och ränta är i 

fokus vid kreditbedömningen. För att minska osäkerhet och för att riskbedöma utebliven 
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betalning samlas historisk, samtida och framtida information in. Den information som samlas 

in och analyseras vid kreditbedömningen är både offentlig, intern och av kvalitativ samt 

kvantitativ karaktär. Svensson och Ulvenblad (1994) hävdar att de viktigaste variablerna vid 

en kreditbedömning är: den kreditsökande som person, affärsidén, siffermaterialet, säkerheter 

och företaget som helhet. 

Personen 

Kreditgivarens intryck av personen som söker kredit är avgörande för kreditbedömningen 

(Svensson & Ulvenblad, 1994). Företagaren utvärderas huvudsakligen utifrån tre faktorer; 

egenskaperna hos företagaren, kompetens och motiv. Egenskaper som anses vara 

betydelsefulla för att lyckas är: entusiasm, inre drivkraft, uthållighet, analytisk förmåga, 

målmedvetenhet, initiativförmåga och realism. Betydande områden att besitta kompetens 

inom är teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring. Det är av betydelse att företagaren 

tar in viktig kunskap som den inte besitter från andra personer. Kreditgivare har negativa 

erfarenheter av personer som vill starta företag på grund av arbetslöshet. Motiv som att tjäna 

pengar, förverkliga en dröm eller vara sin egen chef anses vara mer positiva enligt 

kreditgivarna. Olika kanaler för att inhämta information om företagaren är till exempel 

referenser, medarbetare på bankkontoret, lokalstyrelse och andra nätverk utanför banken. 

Personbedömningen sker huvudsakligen under de besök som företagaren gör på kontoret. 

Affärsidén 

En affärsidé ska vara tydlig och svara på de klassiska frågorna “vad, till vem och hur?” 

(Svensson & Ulvenblad, 1994). Vid kreditbedömningen är kreditgivarens uppgift att göra en 

bedömning om hur unik idén är. Vidare görs en bedömning av den bransch företaget ska 

verka inom och den konkurrens som följer inom den branschen. Kreditgivaren bedömer även 

hur väl företagarens kompetens stämmer överens med de krav som affärsidén ställer. 

Kreditgivaren förlitar sig i stor utsträckning på företagarens presentation av affärsidé, vilket 

gör att förtroendet för personen kan bli direkt avgörande om idén inte framstår helt orealistisk.  

 

Siffermaterialet 

 

Vid kreditbedömningen uppvisar företagaren underlag som kreditgivaren kan använda för 

bedömning av företagets ekonomiska förutsättningar (Svensson & Ulvenblad, 1994). Enligt 

Svensson och Ulvenblad (1994) frågar kreditgivaren i första hand efter resultat-, balans- och 

likviditetsbudgets. Vid analys av underlaget kontrollerar kreditgivaren främst vanliga 

nyckeltal så som likviditet, soliditet och kassaflöde. Kreditgivarna kan uppleva svårigheter i 

att bedöma huruvida företagarens ekonomiska avsikter är realistiska och genomförbara. 

Genom att jämföra med andra företag som är verksamma inom samma bransch kan denna 

bedömning underlättas. Statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) och HUI (Handelns 

Utredningsinstitut) över olika branschers nyckeltal kan till viss del förklara vad som är 

realistiskt. Kreditgivare är mer benägna att godta ett snyggt och välgenomtänkt siffermaterial 

då det bidrar till ett positivt intryck.  

 

Säkerheterna 

 

Säkerheter är en faktor som tas med i kreditbedömningen men krediter kan emellertid beviljas 

även om det inte finns någon säkerhet (Svensson & Ulvenblad, 1994). Vanligaste 

förekommande säkerheter är pantbrev i fast egendom, borgen och företagshypotek. 
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Företaget 

Om det vid första steget finns en befintlig verksamhet besöker kreditgivaren i den mån det går 

företaget på plats (Svensson & Ulvenblad, 1994). Kreditgivarna undersöker hur stämningen är 

på kontoret och om det är ordning och reda. 

2.1.3 Lagreglerade förutsättningar 

I 6 kap 2§ i Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) går det att utläsa om 

kreditinstitutens riskhantering. De lagliga regleringar i LBF gällande risk som kreditinstituten 

ska ta i beaktning är kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker som 

sammantaget inte ska äventyra kreditinstituten från att fullgöra sina förpliktelser. 

Kreditinstituten ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker 

som finns och som rörelsen är förknippad med. Kravet att kontrollera risk måste 

kreditinstituten utföra fortlöpande. Det gäller risker som är exponerade men också de risker 

som kan komma att bli exponerade ska tas i beaktning. Det ska vidare säkerställas att dessa 

risker förblir heltäckande. Vidare regleras riktlinjer och instruktioner i 6 kap 5§ LBF. 

Kreditinstituten ska ha interna skriftliga instruktioner och riktlinjer för att bland annat kunna 

uppfylla kraven i 6 kap 2§ LBF. Dessa riktlinjer ska ses över och utvärderas regelbundet. 

Innan ett kreditinstitut beviljar en kredit ska risken prövas för att se om kreditavtalet kommer 

att kunna fullföljas (8 kap, 1§, LBF). Kreditinstitutet får bara bevilja krediter till dem som 

förväntas fullföra sina förpliktelser utifrån kreditavtalet. 

2.2 Miljö - och hållbarhetsaspekter vid 

kreditgivningsprocessen 

Gutiérrez-Nieto, Serrano och Canón-Cala (2016) menar att integrerandet av socialt 

ansvarstagande i kreditgivningsprocessen ökar. En bra låntagare har traditionellt setts som en 

låntagare som kan betala tillbaka lånen men allt fler banker och andra finansiella institut har 

emellertid börjat beakta socialt ansvarstagande i deras kreditvärderingssystem. Hu och Li 

(2015) redogör för att hållbar finansiering kan definieras som tillhandahållandet av finansiellt 

kapital och riskhanteringsprodukter för projekt och verksamheter som främjar och inte skadar 

ekonomisk välfärd, miljö och social rättvisa. Kreditrisken kan definieras som risken för en 

ekonomisk förlust vid misslyckandet av en motpart att uppfylla sina avtalsförpliktelser. I 

kreditrisken räknas miljörisken in och den kan påverka på tre olika sätt: direkt, indirekt eller 

ryktesvis. Enligt Hu och Li (2015) integrerar många banker idag miljö och hållbarhetsaspekter 

vid kreditgivningsprocessen och om de inte redan gör det är det oftast ett mål att införa det i 

processen. Vid en kombination av finansiella och sociala aspekter beaktas etiska aspekter, 

miljöpåverkan samt riskfyllda branscher kopplat till negativ social påverkan (Gutiérrez-Nieto 

et al., 2016). Det är viktigt för banker att involvera miljö- och hållbarhetsrisker i processen då 

dessa frågor tar en allt större plats i samhället (Hu & Li, 2015).  

2.2.1 Integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter vid riskbedömningen 

Riskbedömningen kan dels in i fem olika steg: rating (poängsättning), costing (kostnand), 

pricing (prissättning), monitoring (uppföljning) och work out (utfall) (Weber, Fenchel & 

Scholz, 2008). Kreditgivare tar främst hänsyn till miljö- och hållbarhetsrisker vid processens 

första fas rating. En förklaring till detta kan vara avsaknaden av lämpliga bedömningsverktyg 

för övriga faser. Vidare kan det vara bankernas åsikter om att miljörisk inte är intressant i 
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andra bedömningsfaser och att det är omöjligt att integrera miljöaspekten i alla faser. Det 

finns ett starkt behov av instrument som kan hantera miljörisker även efter rating-fasen.  

De finansiella variablerna är grundvariablerna vid en kreditgivning och de sociala variablerna 

är ännu inte en standard men är under en process att implementeras i allt fler system och 

rutiner (Gutiérrez-Nieto et al., 2016). Enligt Zeidan, Boechat och Fleury (2015) finns det 

kreditvärderingssystem där miljö och hållbarhetsfrågor inkluderas. I systemet studeras bland 

annat bransch, stadie i livscykeln och känslighet. Systemet tar även hänsyn till aspekter som 

miljöskydd, sociala framsteg, miljöeffektivitet, social utveckling, miljömässig utveckling, 

socioekonomisk utveckling samt ekonomisk tillväxt. Variablerna sammanställs sedan där 

både icke-hållbarhetsaspekter och hållbarhetsaspekter vägs samman till en kreditvärdering. 

Systemet innebär att företag som har en god finansiell ställning kan nekas krediter om de får 

en dålig poängsättning ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns svårigheter med bedömningen 

av hur hållbart ett företag är då det inte finns en utformad standard för hur detta ska mätas 

(Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres, Fernández-Izquierdo & Rivera-Lirio, 2014). Många av de 

hållbarhetsbetyg som sätts av finansinstitut inkluderar en mätning av ekonomiska faktorer, 

miljöfaktorer, sociala faktorer samt hur bolagsstyrningen är utformad, men de mäts emellertid 

olika av olika organisationer. Mätningen av begreppet hållbarhet hade kunnat underlättas och 

bli mer jämförbart om hållbarhetsinformationen från företagen höll en högre kvalitet samt 

blev mer transperant och tillgänglig (Escrig-Olmedo et al., 2014). Banker använder 

årsredovisningar som huvudsakliga informationskälla för hur företag hanterar miljö- och 

hållbarhetsaspekter och kreditgivare samlar normalt inte in information utöver vad som 

förväntas finnas i årsredovisningar (Thompson & Cowton, 2004). 

2.2.2 Finansiella och icke-finansiella fördelar 

Det är motiverat att integrera miljörisk i alla bedömningsfaser ur ett finansiellt perspektiv då 

det bidrar till bättre kontroll av motpartsrisk (Hu & Li, 2015; Weber et al., 2008). Banker bör 

integrera miljörisk i processen då det legitimerar att deras verksamhet inte är baserad på 

krediter till låntagare som har en negativ miljöpåverkan. Bankerna bör se användandet av 

kreditvärderingssystem som en konkurrensfördel vilket på lång sikt kan bidra till ett ökat gott 

samhällsrykte. Bankerna kan visa på att de förespråkar hållbara samhällsförändringar (Hu & 

Li, 2015; Zeidan et al., 2015) Bankerna har ytterligare incitament att hantera miljörisker vid 

bedömningen för att uppfylla intressenters behov, så som aktieägare, klienter och allmänheten 

(Weber et al., 2008). Det har även visat sig att det procentuella antalet misslyckade krediter 

minskar om bankerna involverar miljö- och hållbarhetsrisker i bedömningsprocessen (Hu & 

Li, 2015). 

Det finns ett samband mellan ett företags finansiella resultat och företagets resultat ur ett 

hållbarhetsperspektiv (Weber et al., 2010). Banker bör analysera ett företags resultat i 

förhållande till de risker som finns ur ett hållbarhetsperspektiv och inte analysera denna typ av 

risk som en separat del. Integration av hållbarhetsaspekter vid kreditgivningsprocessen kan 

bidra till att förbättra kreditgivares riskbedömning då hållbarhetaspekter påverkar 

kreditrisken. Kreditförluster som uppstår till följd av miljöpåverkan kan motverkas genom 

användning av ratingsystem (poängsättningssystem) som inte enbart består av ekonomiska 

faktorer utan också av miljö- och hållbarhetsfaktorer. Banker kan integrera en strategisk 

miljöbedömning i sin kreditgivningsprocess för att nå bankens interna miljömål och på så vis 

tjänar till ett eget syfte (Banhalmi-Zakar & Larsen, 2015). Om bankerna identifierar miljö- 

och hållbarhetsproblem i kreditgivningsprocessen minskar kreditrisken för banken. 
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Att samla in information om företaget som söker en kredit är en viktig del i 

kreditgivningsprocessen och det har blivit allt viktigare att inte enbart samla in finansiell 

information utan även miljömässig information om företaget (Elsakit & Worthington, 2013). 

Anledningen till att banker börjat ta social- och miljömässig information i beaktning vid 

kreditgivningsbeslut är bland annat på grund av förväntningar från påtryckningsgrupper och 

bankens kunder, lagkrav men även initiativ från banken själv. Bankerna tar då i beaktning 

inom vilken bransch företaget verkar och vilka sociala och miljömässiga konsekvenser denna 

verksamhet har för att värdera risken på bolaget. Bankerna är i en sådan position att de kan 

välja att bevilja lån till företag som är mer miljövänliga samtidigt som de kan neka lån till de 

företag som orsakar miljökonsekvenser eller brister avseende sociala aspekter. Bankerna kan 

också välja att finansiera företag som ska investera i utrustning för att minska sin 

miljöpåverkan och föroreningar. Det finns direkta fördelar med en kreditgivning som tar 

social- och miljömässig information i beaktning då företag som arbetar för en bättre miljö har 

en lägre kreditrisk vilket minskar risken för kreditförluster. De indirekta fördelarna är att 

bankens image ökar i allmänhetens ögon då de visar att de är ansvarsfulla och miljömedvetna. 

Gutiérrez-Nieto et al. (2016) menar att det är lika viktigt att beakta de sociala aspekterna som 

det är att beakta de ekonomiska. 

2.3 Miljö- och hållbarhetsrisker ur ett 

kreditgivningsperspektiv 

Den finansiella sektorn har ett starkt inflytande på hållbar utveckling dels genom 

riskhanteringsfrågor samt genom tryck från intressenter som driver dem i en mer hållbar 

riktning (Weber et al., 2014). Företag som söker finansiering via bank kan förvänta sig att bli 

utfrågade om miljöpolicys och hantering av miljöproblem som en del av kreditbedömningen 

(Coulson & Monks, 1999). Företag vars ledning är medveten om sitt ansvar gentemot miljön 

och som agerar i enlighet med detta har inget att vara rädd för vid riskbedömningen. Banker 

vill inte bli ansvariga för låntagares miljöförpliktelser. Traditionellt efterfrågar bankerna 

säkerheter som ett sätt att kompensera risken för förlust av utebliven återbetalning hos 

kredittagarna. Denna typ av försäkringspolicy har begränsningar då banker har insett att 

egendom kan vara förorenad, vilket kan påverka säkerheters värde dramatiskt. Utvecklandet 

av miljölagstiftningar bidrar till att bankerna lättare kan neka krediter i riskfyllda situationer. 

Trots att banker har olika syn på miljörisk och dess erkännande, är det osannolikt att ett 

företag som har negativ miljöpåverkan kan erhålla finansiering utan att först ta itu med 

problemen. Bankers handlingar kan hjälpa företag att identifiera och agera för att åtgärda eller 

förhindra skador på miljön och potentiella åtal (Coulson & Monks, 1999). 

 

I motsats till nedsmutsande branscher medverkar inte den finansiella sektorn till direkta 

utsläpp eller förbrukning av resurser i samma utsträckning som tillverkande branscher 

(Cowton & Thompson, 2000; Nandy & Lodh, 2012; Weber et al., 2014). Eftersom 

finanssektorn inte medverkar till direkt miljöförstöring har hållbarhetsarbetet fallit efter 

jämfört med många andra branscher (Weber et al., 2014). På senare tid har det dock 

uppmärksammats att finansiärer kan behöva ansvara för en miljöförstöring som en gäldenär 

har orsakat. De risker som långivarna ställs inför vid en kreditgivning till miljöförstörande 

företag har börjat tas i beaktning (Nandy & Lodh, 2012; Weber et al., 2014). Det är komplext 

och utmanande att bedöma miljörisker, eftersom denna typ av exponering är sammanflätad 

med andra risker och består av ett stort antal faktorer som kräver en särskild bedömning 

(Prorokowski, 2016). Det är dessutom problematiskt att prioritera vilka områden som är 

viktigast att förbättra då trender och värderingar ständigt förändras. Prorokowski (2016) 
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menar att det ändå är nödvändigt att integrera miljörisker i kreditgivningsprocessen trots dess 

komplexitet eftersom positiv miljöpåverkan spelar en stor samhällsroll. Oron kring miljö och 

hållbarhet påverkar bankernas risktagande (Thompson & Cowton, 2004). Kreditgivare kan ur 

ett miljö- och hållbarhetsperspektiv påverkas av direkt-, indirekt-, och ryktesrisk (Nandy & 

Lodh, 2012; Thompson & Cowton, 2004). 

2.3.1 Direkt risk 

Direkt risk är exempelvis när en ställd säkerhet visar sig vara förorenad till följd av 

nedsmutsande aktiviteter (Thompson & Cowton, 2004; Weber et al., 2010). Säkerheten 

förlorar då snabbt sitt värde. Problemet kan leda till dyra saneringskostnader vilka kan vara så 

pass omfattande att de överstiger säkerhetens värde eller hela kreditens värde. Direkt risk är 

förluster i säkerheter hos en insolvent låntagare (Nandy & Lodh, 2012). Företag vars 

aktiviteter har en negativ påverkan på luft, vatten, jord eller naturresurser innebär en direkt 

risk (Prorowski, 2016). 

2.3.2 Indirekt risk 

Vanligare är emellertid den indirekta risken som innebär att företag inte kan betala räntor och 

amorteringar till följd av ny miljölagstiftning eller förändringar i kundernas preferenser som 

bidrar till att företagets intäkter minskar (Thompson & Cowton, 2004). Indirekt risk innebär 

att företagets dåliga resultat påverkar återbetalningsförmågan och det dåliga resultatet kan 

uppstå till följd av att produkter måste plockas bort från marknaden på grund av ny 

miljölagstiftning (Nandy & Lodh, 2012). Förändringar i miljöregler resulterar ofta i kostnader 

för implementation av ny miljöteknik (Weber et al., 2010).  

2.3.3 Ryktesrisk 

Den mest uppenbara risken banker ställs inför ur ett miljöperspektiv är ryktesrisk då de 

genom sin utlåning blir mer mottagliga för offentlig kritik och negativa kundreaktioner 

(Prorokowski, 2016; Thompson & Cowton, 2004; Weber et al., 2010). Uppfattningar ifrån 

intressenter och allmänheten kan både skada och stärka bankens rykte (Banhalmi-Zakar & 

Larsen, 2015). Ryktesrisken är den risk banken utsätts för om det skulle uppdagas att de är 

finansiärer till ett företag som anses dåligt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (Nandy & 

Lodh, 2012). Banken vill framstå som kundlojala och de vill följa de sociala normer som 

ställs av samhället gällande miljö och hållbarhet (Weber et al., 2010). Prorokowski (2016) 

hävdar att kritiken mot banker ökat de senaste åren på grund av deras oförmåga och bristande 

vilja att ta itu med klimatförändringarna, resursbrister och föroreningar. Dessutom menar 

Prorokowski (2016) att det funnits en allmän, branschspecifik nedgång i förtroendet för 

finansiella institutioner och dess hantering av riskkriterier kopplat till sociala och 

miljömässiga aspekter. 

2.4 Företag som frivilligt arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor 

Den ökade medvetenheten och oron för de negativa effekter människan har på miljön bidrar 

till att många företagare vill visa sitt miljöarbete i rapporter (Coulson & Dixon, 1995). En 

anledning till att de vill dela med sig av sitt miljöarbete är för att finansiärer effektivare ska 

kunna säkerställa de miljörisker som finns i företaget och att företaget då visar att de jobbar 
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för att motverka dessa risker. Långivare vill inte riskera att ses som delansvariga vid en 

miljöskandal och genom detta få ökade kostnader. 

Den finansiella risken hos ett bolag minskar i takt med ett positivt CSR-arbete (corporate 

social responsibility) (Chen & Hsu, 2015). Anledningen till att risken minskar är att den totala 

risken minskar och därmed risken för konkurs. Företag som arbetar med CSR på ett bra sätt 

får ett marknadsgodkännande och tillförlitligheten ökar även ifrån tillsynsmyndigheter. Den 

finansiella risken ökar om företaget har ett negativt CSR-arbete. Detta ger indikationer på att 

investerare är mer benägna att intressera sig av och investera i företag med ett positivt CSR-

arbete. Det finns ett positivt samband mellan företag som arbetar med CSR och en ökad 

trovärdighet på övriga rapporter (Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang & Yang, 2012). Företag 

som redovisar CSR-arbete och övriga icke-finansiella rapporter har visat sig ha mer 

trovärdiga rapporter i övrigt. Icke-finansiell information bidrar inte bara till en bättre 

transparant informationsmiljö utan även till att företaget redovisar mer trovärdiga finansiella 

rapporter. CSR-arbete inom företag leder i många fall till bättre kreditbetyg för företagaren 

(Jiraporn, Jiraporn, Boeprasert & Chang, 2014). Jiraporn et al. (2014) menar att viljan att 

arbeta med CSR påverkas av den omgivning som företaget befinner sig i. Om kreditinstituten 

i området förespråkar CSR-arbete och om många av företagen i området redan arbetar med 

det är det högst troligt att fler kommer att anamma CSR-arbete. Konsumenter vänder sig allt 

mer till företag som är socialt ansvarstagande och om konkurrenterna arbetar med CSR 

behöver företaget också göra det för att inte riskera att bli utkonkurrerade till följd av 

bristande CSR-implementering. Vidare redogör Jiraporn et al. (2014) för att CSR-arbete ofta 

också är en fördel för företag som önskar att få en bättre kreditvärdighet.  

Publika företag som visar på ett gott miljöarbete och att de bidrar till ett samhällsansvar kan 

stärka sitt förtroende ut mot marknaden (Attig, El Ghoul, Guedhami & Sun, 2013). Vid en 

nedgång är det mer sannolikt att de får extern hjälp från marknaden. På grund av detta kan 

sådana företag få en bättre kreditvärdighet vid bankernas kreditbedömning. Företag som har 

en mindre negativ miljöpåverkan kan få en högre kreditvärdighet och på så vis lägre 

finansieringskostnader, exempelvis genom en lägre ränta. 

Företag inom industrier som tobak och kärnkraftverk är sämre miljö- och socialt klassade (El 

Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra, 2011). De har ökade kostnader för externt kapital 

gentemot företag i branscher som arbetar för en bättre miljö och som tar ett socialt ansvar 

inom de områden som CSR berör. Företag som öppet redovisar sitt miljö- och 

hållbarhetsarbete får ett bättre stöd från intressenter och de rekommenderar företag som ännu 

inte redovisar sitt miljöarbete i rapporter att göra det. 

Miljömedvetna företag påverkar hela samhället. Om bankerna efterfrågar miljömedvetna 

företag kan detta påskynda processen mot fler miljömedvetna företag då bankerna står för en 

stor del av den externa finansieringen till företag (Nandy & Lodh, 2012). Det finns alltså 

incitament för företagare att investera i en bolagsstyrning som verkar för en bättre miljö om 

de vill få bättre lånevillkor.  

2.5 Framtida utveckling 

Svenska banker har interna regler för kreditgivning utöver vad som anges i lag avseende 

miljö- och hållbarhetsaspekter (FI, 2015). FI (2015) hävdar att bankernas arbete med miljö- 

och hållbarhetsfrågor vid kreditgivningen troligtvis kommer att öka. FI (2015) menar dock att 

det inte behövs tydligare reglering av kreditgivningen ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. 

FI (2015) förespråkar istället att bankerna ska bli bättre på att informera om hur arbetet med 
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miljö- och hållbarhetsaspekter sker praktiskt vid kreditgivningen. Denna information kan 

redovisas genom årsredovisningar, eller på andra sätt som gör det möjligt för kunder, 

leverantörer och andra intressenter att se hur bankerna väljer att beakta miljö- och 

hållbarhetsfrågor vid kreditgivningen. FI (2015) förespråkar enkelhet och tydlighet i 

informationen samt att den går att jämföra mellan olika banker. Genom ökad transparens kan 

kunder och investerare lättare ta ställning till vilken bank de vill tillhöra eller investera i.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för studiemetodens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av vald metodansats för att sedan beskriva angreppssätt och de teorival som 

gjorts till studien. Därefter presenteras val av respondenter, hur empirin samlats in samt en 

analys av empirin. Slutligen redogörs för studiens trovärdighet, validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodologisk ansats 

Uppsatsen kommer att utgå från en induktiv ansats. Det finns i huvudsak två 

forskningsansatser, vilka är induktiv och deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). Den 

induktiva ansatsen innebär att studera verkligheten och därefter sammanställa och 

systematisera den data som samlats in. Den induktiva ansatsen går således från empiri till 

teori (Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen är motsatsen till den induktiva ansatsen vilket 

innebär att forskaren utgår ifrån tidigare teori och ställer upp hypoteser som sedan testas 

genom empiriska undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Avsikten med studien är att förstå 

arbetet med miljö och hållbarhet i kreditgivningsprocessen till företag samt hur det påverkar 

riskbedömningen (Jacobsen, 2002). Den nuvarande forskningen inom ämnet förefaller knapp 

och det önskas mer transparens från bland annat Finansinspektionen. Det efterfrågas 

redogörelser för hur bankerna involverar miljö- och hållbarhetsaspekterna i kreditgivningen. 

Det är viktigt att det arbete bankerna gör för miljö och hållbarhet blir mer tillgängligt för 

externa intressenter då de har en betydelsefull roll som finansiärer till både miljövänliga och 

icke miljövänliga företag. Det är här denna studie tar vid och kommer att bidra till den 

befintliga forskningen. Det är ett högst aktuell ämne där det ständigt sker utveckling för en 

bättre och mer hållbar miljö, vilket behöver visas utåt. Med den induktiva ansatsen kommer vi 

att klargöra hur miljö och hållbarhet påverkar kreditgivningsprocessen till företag för att 

sedan analysera det mot befintlig teori.  

3.2 Angreppssätt 

Det kvalitativa angreppssättet som kopplas till den metodologiska ansatsen innebär enligt 

Backman (1998) att genom djupare intervjuer försöka förstå verkligheten via subjektiva 

tolkningar. När ett kvalitativt angreppssätt tillämpas är detta beroende av den 

problemformulering som ställts, vid en explorativ problemformulering är ett kvalitativt 

angreppssätt lämpligt (Jacobsen, 2002). Med en explorativ frågeställning menas en 

frågeställning som har för avsikt att utforska eller undersöka en händelse. Frågeställningen i 

denna studie är ”Hur påverkar miljö- och hållbarhetsaspekter kreditgivningsprocessen till 

företag?” och har för avsikt att beskriva och förstå hur miljö- och hållbarhetsaspekter påverkar 

kreditgivningsprocessen vilket därför gör ett kvalitativt angreppssätt lämpligt. Vid en 

kvalitativ studie är det passande att fokusera på ett par enheter och studera dem på djupet 

(Jacobsen, 2002). Denna kvalitativa studie fokuserar djupgående på det arbetssätt kring 

hållbarhet och miljö som svenska banker har i kreditgivningsprocessen. Vi vill förstå hur 

aspekterna implementeras och hur de påverkar bedömningen. Genom fallstudier som utförs på 

respondenternas arbetsplatser undersöks ett visst fenomen djupare i dess realistiska miljö 

(Backman, 1998; Lunddahl & Skärvad, 1999). Fallstudier är lämpliga vid tillfällen då en stor 

process ska förstås eller förklaras vilket är applicerbart på denna studie då 

kreditgivningsprocessen relaterat till hållbarhet och miljö skall studeras. Lundahl och Skärvad 
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(1999) beskriver att fallstudier är ett vanligt fenomen i kvalitativa studier eftersom fallstudier 

möjliggör att fall kan studeras på djupet och i flera dimensioner. 

3.3 Teorival 

Vid valet av teori ville vi studera ett aktuellt ämne inom kreditgivningsprocessen och efter 

diskussion kom vi fram till att miljö och hållbarhet är ett aktuellt och viktigt ämne. Vi sökte 

därefter på Internet efter stöd till vårt resonemang och fann Finansinspektionens rapport: 

Miljö- och hållbarhetsperspektiv i kreditgivning till företag, publicerad 27 november 2015. 

Rapporten redogör för att det är önskvärt att mer av bankernas arbete med miljö och 

hållbarhet vid kreditgivningen visas utåt för kunderna. Begreppen hållbarhet och miljö är väl 

omdiskuterade runt om i världen och studeras i forskning men inom just ämnet kreditgivning 

kopplat till miljö och hållbarhet finns en önskan om ökad transparens. Begreppet hållbarhet 

har tidigare definierats ”Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan att 

kompromissa med möjligheten för framtida generationer att möta deras behov”. Denna studie 

inkluderar en modernare definition där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vägs in 

och måste korrelera med varandra för en hållbar framtid (NE, hållbar utveckling, u.å.). 

Begreppet miljö tolkas som samspelet mellan omgivningen och däri verkande människor, 

djur, växter eller andra organismer (NE, miljö, u.å.). 

Utifrån Finansinspektionens rapport utökade vi sedan teorin med vetenskapliga artiklar om 

den traditionella kreditgivningsprocessen samt vetenskapliga artiklar om 

kreditgivningsprocessen utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Teorivalen utökades med 

kurslitteratur och avhandlingar från tidigare kurser eller som vi lånade på Högskolan i 

Halmstads bibliotek, Helsingborgs stadsbibliotek samt från Lunds Stadsbibliotek. De 

vetenskapliga artiklarna hämtade vi ifrån Högskolan i Halmstads databas Summon. Studien 

behandlar endast publicerade vetenskapliga artiklar då dessa ökar studiens trovärdighet. Vid 

sökning på databasen Summon använde vi oss bland annat av sökord som: lending, risk, 

credit, bank, environment, sustainable, sustainability och CSR. 

3.4 Operationalisering  

För att samla in empirin utformade vi en intervjuguide som tar utgångspunkt i 

problematiseringen och problemformuleringen med stöd av studerad teori. Vi diskuterade 

kring vilka områden som vi behövde få svar på för att kunna besvara vår frågeställning och 

kom fram till att vi ville ha sex stycken huvudrubriker. Dessa rubriker är Kreditgivning, 

Hållbarhet, Miljö, Risk, Framtida utveckling samt Avslutande. Under varje rubrik har vi två 

till sju frågor relaterat till ämnet. Intervjuguiden utformades utifrån teorimodellen “Figur 1: 

Aspekter på kreditgivningsprocessen”, med utökning av rubrikerna Framtida utveckling samt 

Avslutande. Teorimodellen tar stöd i forskningsfråga och syfte. Syftet med detta var då vi 

ansåg att det är en intressant aspekt att fråga om framtiden. Då framtiden är en spekulativ 

aspekt är den emellertid inte med i teorimodellen. Den avslutande delen är relevant i 

intervjuguiden för att respondenten skulle få möjlighet att utveckla ett avsnitt om denne kände 

att det behövdes.  

Vid formulerandet av frågorna till det första avsnittet i intervjuguiden, vilket är Kreditgivning 

diskuterade vi att frågor om företagsrådgivarens yrkeserfarenhet, traditionell kreditgivning 

och om den roll banken spelar vid en kreditgivning var viktiga. Altman (1980) beskriver de 
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steg som kreditgivningen kan delas in i och syftet med frågorna i detta avsnitt var att se om 

företagsrådgivarna delade denna uppfattning. Ett exempel på en fråga i detta avsnitt är:  

”Beskriv övergripande vilka aspekter som är viktiga att beakta vid en kreditgivning.” 

Intervjuguidens andra och tredje avsnitt benämns Hållbarhet och Miljö. Vi valde att dela upp 

frågorna mellan begreppen i intervjuguiden då vi inte ville riskera att respondenterna 

blandade ihop svaren och att respondenterna i slutändan bara hade svarat på frågor om det ena 

begreppet. Dessa avsnitt har för avsikt att undersöka hur företagsrådgivarna integrerar miljö- 

och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningen och vilken roll de spelar i processen. Weber et al. 

(2008) beskriver att miljö- och hållbarhetsaspekterna ofta bara tas upp i poängsättningen vid 

kreditgivningsprocessen. Vi ville få en uppfattning om hur och när i kreditgivningsprocessen 

som aspekterna integreras. Exempel på frågor i detta avsnitt är: 

”Vilken roll spelar begreppet hållbarhet i samband med kreditgivingen?” 

”Hur inkluderar du det i kreditgivningsprocessen?” 

”Beskriv hur banken önskar att hållbarhetsaspekten inkluderas i kreditgivningen.”  

Till frågorna valde vi att ha stödord efter frågan för att svaren skulle utvecklas. Exempel på 

sådana stödord är: ”På vilket sätt? Varför?” 

Intervjuguidens fjärde avsnitt är Risk. Detta avsnitt berör frågor som syftar till att undersöka 

den risk som finns kopplat till miljö och hållbarhet vid kreditgivningsprocessen. Mer 

riskfyllda branscher och andra varningssignaler ökar vikten av att integrera miljö och 

hållbarhetsrisker i kreditgivningsprocessen då utfallet kan ha en stor samhällspåverkan. 

Exempel på frågor från det fjärde avsnittet är:  

”Vad ser du för risker för banken med företag som har en större miljöpåverkan?” 

”Vad har ni för åtgärder för att minska risken till företag som har en större miljöpåverkan 

och som är mindre hållbara?” 

”När i kreditgivningsprocessen beaktar ni miljö- och hållbarhetsaspekter?” 

Framtida utveckling utgör det femte avsnittet i intervjuguiden och avsikten med detta avsnitt 

är att förstå den förändring som har skett kring arbetet med miljö- och hållbarhetsaspekter och 

hur det kan komma att utvecklas i framtiden. FI (2015) redogör för att arbetet med miljö och 

hållbarhet kommer att utvecklas vidare och att det är önskvärt med tydligare redovisning av 

det arbete som sker idag. Exempel på en fråga från detta avsnitt är:  

”Beskriv hur du tror att banken kommer att arbeta med miljö och hållbarhet i kreditgivningen 

i framtiden.” 

Intervjuguidens sjätte avsnitt benämns som det Avslutande avsnittet. I detta avsnitt ställs 

frågor som har för avsikt att ge respondenten möjlighet att lägga till information. Exempel på 

en fråga från det avslutande avsnittet är: 

”Finns det något du vill tillägga som du upplevet att du inte fått sagt?” 
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3.5 Val av respondenter 

Vid val av respondenter ansåg vi att det var lämpligt att intervjua individer som har en 

erfarenhet som företagsrådgivare på Svenska banker, då det är miljö- och hållbarhetsarbetet 

vid kreditgivningen i Sverige studien har för avsikt att studera. Respondenterna representerar 

företagsrådgivare från SEB, Sparbanken Skåne, Swedbank, och Handelsbanken. 

Respondenterna arbetar på tre av de fyra storbankerna samt en mindre bank då vi anser att 

detta ger en god bredd i resultatet. Våra respondenter har vi valt ut genom rekommendationer 

och sedan via tillämpning av ”snöbollsmetoden” på de kontoren där vi valt att genomföra mer 

än en intervju. Snöbollsmetoden innebär att efter att en respondent valts och intervjuats så ger 

denna respondent tips på en kollega eller annan som de anser vara relevant att intervjua och så 

byggs respondentlistan på som en snöboll i rullning (Jacobson, 2002). Jacobsen (2002) menar 

att det kan vara bra att kombinera två olika urvalsmetoder för att de ofta kan komplettera 

varandra. För att få kontakt med våra respondenter har vi ringt och mailat dem. Vi har tidigare 

hört att det kan vara svårt att finna lämpliga respondenter som kan ställa upp på intervju då 

det inte ingår i det vardagliga arbetet och många har mycket att göra. Många respondenter blir 

ofta kontaktade av flera studenter som skriver uppsats under våren och de anser därför att de 

inte hinner med alla. Vi valde därför att ta hjälp av de kontakter vi har för att underlätta 

processen. Vi har genom ett par studiekamrater som arbetar på olika banker fått tips om några 

av respondenterna som vi kontakat samt hjälp från kontoren själva avseende vilka anställda 

som lämpade sig bäst. Studien har behandlat intervjuer med sex respondenter för att ge ett 

diversifierat resultat. Vid en kvalitativ metod bör inte för många enheter studeras och vi anser 

att sex respondenter ger tilläckligt mycket data att analysera, men inte heller för mycket så att 

det blir svåröverskådligt. Efter att vi genomfört sex intervjuer ansåg vi att vi inte behövde gå 

vidare och göra fler då vi hade mycket data att analysera. Respondenterna har olika lång 

yrkeserfarenhet och har haft olika yrkesroller sedan tidigare vilket ger en ökad chans till ett 

diversifierat resultat. Vi har valt att hålla våra respondenter anonyma för att de ska våga tala 

mer fritt då det råder banksekretess på alla banker och vi har därför benämnt dem som R1-R6. 

Alla respondenter arbetar på bankkontor i Skåne men för att kunna hålla våra respondenter 

anonyma har vi valt att inte benämna vilka kontor de arbetar på.  

Vi har i denna studie valt att undersöka hur kreditgivningsprocessen till företag påverkas av 

miljö- och hållberhatsaspekter. Eftersom vårt fokus har varit på själva kreditgivnings-

processen och bankens syn på hur det påverkar har det inte varit relevant att välja ut 

företagare som respondenter. Vi anser att deras uppfattning om hur miljö- och 

hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningsprocessen inte skulle vara relevant utifrån den 

frågeställning som utformats. 

3.6 Insamling av empiri 

Vid insamling av empirin tillämpades öppna individuella intervjuer med respondenterna 

(Jacobsen, 2002). Öppna intervjuer lämpar sig bäst när få enheter analyseras så som vid en 

fallstudie. De öppna intervjuerna är tidskrävande men bidrar till mycket data och är därför inte 

lämpliga vid en studie av många enheter då insamlad data hade blivit svåröverskådlig. De 

öppna intervjuerna kan dokumenteras via band, anteckningar eller en kombination av de båda. 

Intervjuerna i denna undersökning kommer både att bandas och stödantecknas, för att i 

efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på samtalen. Vid ett bra samtal krävs ofta ögonkontakt 

vilket kan vara svårt om hela samtalet ska antecknas. Det kan dock vara en fördel att anteckna 
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stödord som en innehållsförteckning till bandet för att lättare kunna lyssna av det senare. Att 

anteckna under samtalet indikerar även på att samtalet är intressant och givande.  

Intervjuerna genomfördes på företagsrådgivarnas arbetsplatser. Alla respondenter tillfrågades 

om det gick bra att samtalen spelades in i syfte att kunna lyssna av dem senare. Genom 

inspelningarna kunde vi återkoppla till samtalet och inte bara vad som sades utan också hur 

det sades. Intervjuerna inleddes med en övergripande förklaring av studien där syftet 

presenterades. Frågorna under rubriken Kreditgivning har för avsikt att mjuka upp 

respondenten och få samtalet att börja rulla. Frågorna därefter gick djupare in på miljö och 

hållbarhet vid kreditgivningsprocessen. Avsikten med de avslutande frågarna var att 

respondenterna skulle få möjlighet att säga sådant som de ansåg relevant och som inte tagits 

upp. Vi avslutade med att fråga alla respondenterna om det gick bra att vi kontaktade dem om 

vi behövde återkomma med fler frågor. Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi 

dem senast en dag efter då vi inte ville tappa känslan av samtalen. Efter transiberingen läste vi 

båda igenom svaren för att se om vi behövde återkoppla till någon respondent. I något fall 

behövdes förtydligande svar och vi hade då mailkontakt med de respondenterna.  

3.7 Analys av empiri 

I analysen av empirin har vi kopplat an empirin mot teorimodellen “Figur 1: Aspekter på 

kreditgivningsprocessen”. Modellen är utformad för att ge en överblick i de delar gällande 

miljö och hållarhet som finns med och påverkar kreditgivningsprocessen. Modellen berör fyra 

aspekter där företagaren kommer att diskuteras integrerat i alla de övriga delarna. Dessa är 

Kreditbedömning, Risk samt Miljö och Hållbarhet. Indelningen i empirin följer indelningen 

av analysen vilken är kopplad till teorimodellen med en utökning av rubrikerna Påverkan samt 

Framtida utveckling. Anledningen till att vi har valt att utöka empirin och analysen med 

Påverkan är att det är påverkan på kreditgivningsprocessen som studien har för avsikt att 

undersöka. Vi finner det relevant att dessa avsnitt separeras och tydliggörs i empirin och 

analysen. Likheter och skillnader i resultaten har ställts mot varandra för att kunna göra en 

givande jämförelse. 

3.8 Studiens trovärdighet 

3.8.1 Validitet 

Validitet innebär att studien kan anses som giltig, relevant och mäter det den avser att mäta. 

Validitet kan delas in i två underkategorier som är intern validitet och extern validitet 

(Jacobsen, 2002). Intern validitet, även benämnt intern giltighet, är kopplat till det tillfälle då 

studien görs (Jacobsen, 2002). Den interna validiteten påvisar om de slutsatser som dras i den 

aktuella situationen är trovärdiga, relevanta samt om det som avsetts mätas har blivit mätt. 

Kvalitativa studier har i regel en hög intern validitet då respondenterna får prata öppet och är 

inte bundna till svarsalternativ. Vi anser att den interna validiteten i denna studie kan anses 

som godtagbar då en intervjuguide har använts för att respondenterna skulle hålla sig till att 

prata om miljö och hållbarhet. Samtidigt har de fått prata öppet och de har inte blivit ledda till 

ett visst svar. Vi anser vidare att studien har en godtagbar intern validitet då den studerade 

teorin är kopplad till miljö och hållbarhet vilket gör den relevant och det som avsågs mätas 

har blivit mätt. Den insamlade empirin samt den insamlade teorin är sammanlänkade och 

relevanta i förhållande till varandra.  
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Extern validitet vilket även benämns som generaliserbarhet innebär att resultaten är 

generaliserbara till andra situationer, platser och sammanhang (Jacobsen, 2002). Den externa 

validiteten kan ses som ett problem i kvalitativa studier då respondenterna kan svara 

annorlunda beroende av att de är med i en studie. Vi bedömer dock att studien har en extern 

giltighet eftersom en intervjuguide har använts, vilken går att använda i nya situationer på nya 

platser. De svar som vi fått fram i denna studie kan vidare ses som förväntande indikationer 

på liknande framtida intervjuer.  

3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i studien och att samma resultat uppstår oavsett vem som 

utför studien samt att samma resultat uppstår vid upprepade tillfällen (Jacobsen, 2002). Vi 

anser att reliabiliteten i studien är godtagbar då en annan forskare kan följa befintlig 

intervjuguide och vi menar att forskaren kan förvänta sig liknande svar gällande miljö och 

hållbarhet med skiljaktigheter i erfarenheter och praktiska exempel då dessa är individuella. 

Vi har valt att hålla våra respondenter anonyma och detta gör att en annan forskare inte kan 

genomföra samma intervju med dem. Detta kan ses som negativt men vi menar att det är 

positivt att våra respondenter är anonyma då detta ökar deras förmåga att svara mer fritt vilket 

gör att tillförlitligheten ökar. 
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4. Empiri 

I detta kapitel introduceras först en kortfattad redogörelse av respektive banks 

hållbarhetsrapport och sedan presenteras den insamlade empirin under Kreditgivning, Miljö- 

och hållbarhetsaspekter, Risker samt Framtida utveckling. Vi har i denna studie valt att låta 

respondenterna vara anonyma och kommer hädanefter att benämna dem som R1, R2, R3 osv. 

4.1 SEB 

SEB menar att de spelar en central roll för den hållbara utvecklingen då de både har en direkt 

och indirekt påverkan på samhällena där banken verkar (SEB, Hållbarhetsrapport, 2015). SEB 

ska utveckla sin verksamhet i takt med att de globala trenderna ändras för att kunna möta 

intressenters behov. Som en av de stora företagsbankerna kan SEB vara med och påverka 

utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi. De menar att de vill vara med och stödja varaktiga 

och hållbara affärsmetoder hos företagare samtidigt som de själva utvecklar sitt 

hållbarhetsarbete inom banken. Att bidra till en ekonomisk hållbarhet i samhället innebär 

enligt SEB att inte låna ut mer än vad kunderna har kapacitet att betala tillbaka. Alla SEB:s 

kunder måste över tiden arbeta med hållbara processer och de har därför en dialog med sina 

kunder om att kunna bli bättre affärspartners. I dialogen övervakas olika risker och bland dem 

övervakas geopolitiska risker. SEB har en kreditpolicy för hållbarhet där de tar ställning inom 

tre specifika hållbarhetsrelaterade områden. Dessa områden är (1) klimatförändring, 

barnarbete och tillgång till färskvatten, (2) policys för industribranscher och (3) vapen och 

försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruv- och metall, förnybar energi och sjöfart. 

Kreditpolicyn kring dessa områden har utvecklats och stärkts de senaste åren och får en allt 

viktigare del i dialogen med kunden och ibland avstår SEB från affärer med anledning av 

dessa aspekter (SEB, Hållbarhetsrapport, 2015). 

4.1.1 Kreditgivning 

Respondent ett som vidare nämns R1 har en gedigen erfarenhet som företagsrådgivare. R1 har 

arbetat som företagsrådgivare i 25 år och har tidigare jobbat som kontorschef och 

privatrådgivare. Det grundläggande vid en kreditgivning är att en återbetalningsförmåga finns 

hos kunden. Privat innebär detta att det finns någon form av inkomst, som exempelvis lön och 

i företag måste där finnas ett kassaflöde som klarar att betala tillbaka krediterna. Det är även 

viktigt att beakta övrigt siffermaterial så som resultatbudget och likviditetsbudget. R1 

beskriver att som steg två vill banken oftast ha säkerheter till krediterna. Det är viktigt att 

komma ihåg att SEB inte är några riskfinansiärer och att deras verksamhet är komplex, då 

mycket styrs av finansinspektionen och andra myndigheter samtidigt som de har 

avkastningskrav på sig liksom som andra företag. 

R2 har arbetat som företagsrådgivare med de större företagen mellan fem och sex år. Med de 

större företagen menas att de antingen omsätter mer än 50 miljoner eller att de är ett 

fastighetsbolag med åtminstone 50 miljoner i balansräkning. R2 har jobbat inom banken i 20 

år och har arbetat med stiftelser fram tills övergången till stora företag för fem-sex år sedan. 

R2 beskriver att SEB har ett gediget regelverk gällande krediter och att företagsrådgivaren 

fungerar som en form av mjuk bedömning för att känna av om kunden överhuvudtaget är 

lämplig. R2 anser att återbetalningsförmågan är det absolut viktigaste och att det behövs 

säkerheter för krediterna. Vidare beskriver R2 att ett ytterligare steg i kreditgivningsprocessen 

är hur företagsrådgivarna jobbar internt. Detta innebär att det beslutsunderlag som görs tydligt 
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måste motiveras och det ska gå att följa och kunna granskas av en utomstående part 

exempelvis Finansinspektionen. R2 redogör för att SEB endast tillhandlahåller rent 

rörelsekapital och inte är några riskfinansiärer. Verksamheten måste generera pengar så att 

SEB kan få tillbaka sina. Om företagaren behöver riskapital får det antingen komma ifrån 

denna själv, ifrån bolag som Almi, annan statlig myndighet, stiftelser eller riskfinansiärer. 

4.1.2 Integrering av miljö och hållbarhet i kreditgivningsprocessen  

R1 beskriver att miljö- och hållbarhetaspekter är en parameter som integreras i 

kreditgivningen vilken måste uppfyllas för att en kredit ska beviljas. Det är viktigt att förstå 

verksamheten för att förstå de miljö- och hållbarhetsaspekter som finns men detta är inte så 

lätt alltid då det finns många komplexa verksamheter. SEB jobbar aktivt med ”Känn din 

kund” vilket innebär att företagsrådgivaren måste känna kunden och förstå verksamheten för 

att få lov att bevilja krediter. I ”Känn din kund” har företagsrådgivaren och kunden årligen 

möten där krediterna följs upp och ses över. Information om kunden och dess verksamhet 

hämtas förutom via personlig kommunikation in via årsredovisningar och information på 

nätet. Vilken branschkod kunden tillhör spelar stor roll för hur kunden vidare hanteras 

gällande miljö och hållbarhet. Varje bransch har en specifik branschkod som talar om vad det 

är för typ av verksamhet. Vissa branschkoder ger indikationer på att verksamheten är 

miljöfarlig och att de då är en miljöpliktig verksamhet. Miljöpliktiga verksamheter måste ses 

över noggrannare och alla tillstånd måste kontrolleras så att de finns och är uppdaterade. Det 

kan även vara kunder som inte bedriver en miljöfarlig verksamhet med det kan röra sig om att 

denne vill låna till en mark eller fastighet där det tidigare bedrivits miljöfarlig verksamhet. 

Marken kan då vara förorenad och detta är inte något som banken vill ta in i sina böcker. 

Miljö- och hållbarhetsarbetet i kreditgivningsprocessen berör alla bankens företagskunder, 

både de större och mindre företagen samt de större och mindre krediterna. 

Miljö och hållbarhet är två delmoment i kreditgivningen som har hamnat allt mer i fokus och 

banken jobbar väldigt mycket med det, berättar R2. För ungefär tre till fyra år sedan kom 

miljö- och hållbarhet med som en ”ruta” i deras datorprogram. Den var tvungen att tas med i 

beaktningen och sedan dess har det bara utvecklats. Enligt R2 kan integrerandet miljö- och 

hållbarhetsaspekter i kreditgivningen ses som en finansiell fördel då sannolikheten för 

exempelvis höga saneringskostnader minskar. R2 menar att det är en ren hygienfaktor för 

banken att det är med i bedömningen. R2 anser också att alla företagskunder hos SEB 

granskas ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv oavsett storlek på företaget och krediten. Det 

kan ibland vara ännu viktigare att beakta det i de minsta företagen, exempelvis enmansbolag, 

då det miljöfarliga arbetet relativt kan utgöra en stor del av verksamheten. I dessa företag är 

det den verkliga företagaren som företagsrådgivaren har möten med och denna ansvarar för 

hela verksamheten. I vissa fall går det ganska snabbt att se över miljö- och hållbarhet om 

verksamheten ingår under sådana branschkoder som kan anses ha en normal miljö- och 

hållbarhetspåverkan. För verksamheter som har en större miljöpåverkan, som exempelvis en 

kemteknisk verksamhet, en bensinmack eller ett transportföretag, tittar företagsrådgivarna 

mycket på att de tillstånd som krävs för just den verksamheten finns. Verksamheter av detta 

slag är nästan alltid tillståndspliktiga via tillstånd ifrån kommunen eller någon myndighet.  

Det är svårt för företagsrådgivaren att alla gånger veta vad som är miljömässigt rätt. 

Företagsrådgivaren bockar då av detta genom kontroll att godkända tillstånd utfärdade av en 

tredje part finns. Det är i många fall viktigt att åka ut och titta på hur produktionen ser ut, hur 

det ser ut med skyddsutrustning, hur utbildade personalen är inom detta och så vidare för att 

få en känsla för kunden och ta med en mjuk bedömning i processen. R2 menar att det för vissa 

bolag ligger i deras självintresse att agera mer miljömässigt. Det gäller exempelvis 
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åkeribranschen då det är ett ekonomiskt intresse att minska på drivmedlet men det också finns 

en miljötanke då de ofta är miljöcertifierade på olika sätt. Enligt R2 är det viktigt att följa upp 

kundens tillstånd och certifieringar så att de är uppdaterade. Vidare beskriver R2 att det finns 

branscher som banken överhuvudtaget inte lånar ut till och däribland dem är de verksamheter 

som inte har tillstånd från kommun eller myndighet. R2 berättar att om det bedrivits 

miljöfarlig verksamhet i en fastighet så måste fastigheten och marken runt om vara 

miljöprövad och godkänd innan banken vill var med och finansiera. R2 återger ett exempel 

om ett gammalt garveri där det går att misstänka att föroreningar läckt ut i avlopp och i 

marken runt om. Det är inte bara ett självändamål för banken att kontrollera detta utan även 

för kunden så att de inte får en överraskning om de ska bygga ut en dag och då finner 

föroreningar i marken. R2 menar att det tyvärr finns saker som människan gör som de väljer 

att finansiera ändå men att de då väljer de bästa av de sämsta så att säga. Det finns forskare 

som säger att lantbrukare med köttproduktion har en stor miljöpåverkan men SEB har valt att 

finansiera dem då konsumentbeteendet styr i detta fall. I verksamhet som kan ha en större 

miljöpåverkan är det viktiga att de har tillstånd för sin verksamhet vilket indikerar på att de 

bedrivs under de lagar och regler som finns. R2 menar att banken i somliga fall får sätta ner 

foten och säga att de vill finansera vissa branscher även forskare har identifierat att det finns 

miljöproblem. 

R2 beskriver att det finns en liten lagg i hur banken önskar att hållbarhetsaspekten integreras i 

kreditgivningen och hur det faktiskt tas med. Frågan står i fokus hos företagsledningen och 

ska implementeras hela vägen ner till företagsrådgivarna på kontorsnivå. R2 upplever att 

integrering av miljöaspekter har kommit lite längre i det vardagliga arbetet då dessa har 

funnits med mycket längre och att hållberhetstänket har kommit på senare tid. R2 menar att 

det även kan finnas vissa olikheter mellan kollegor beroende på allmänintresse och vad de har 

för företagskunder i sin kundkrets. Om det är några av företagen i företagsrådgivarens 

kundkrets som behöver en gedigen miljögenomgång speglar detta troligen av sig i tänket 

kring de övriga företagen också. Enligt R2 är det viktigt att hållbarhetsrapporten inte blir för 

tjock och svårapplicerad utan att det förblir en rapport som fungerar i organisationen. 

4.1.3 Miljö- och hållbarhetsrisker 

R1 beskriver att branschkoderna är en bra gallring vid första anblicken. Många gånger gäller 

det även att använda sig av sunt förnuft som företagsrådgivare. R1 menar att SEB är en stor 

institution som arbetar med miljö och hållbarhet och det är därför viktigt att detta avspeglar 

sig i arbetet. R1 återkopplar till bensinstationen med förorenad mark och beskriver hur oerhört 

viktigt det är för banken att de inte vill ha något sådant i sina böcker då det innebär en 

ryktesrisk för dem. Alla risker som identifieras vägs in i kreditgivningsprocessen och 

däribland tas de miljö- och hållbarhetsrisker med som föreligger för den specifika 

verksamheten. En miljöfarlig verksamhet ökar risken då förändringar kan ske i 

miljölagstiftningar som kan komma att påverka kundens återbetalningsförmåga, vilket också 

vägs in i bedömningen av verksamheten.  

R2 menar att branschkoder är en bra varningssignal eller indikation på att det finns högre risk 

avseende miljö- och hållbarhet. R2 menar att företag med en större miljöpåverkan innebär en 

större ryktesrisk för banken. Det ökar även affärsrisken om verksamheten har en större 

miljöpåverkan och arbetar sämre för en hållbar framtid. Tillståndspliktiga verksamheter kan 

också öka risken då det kan innebära att en mer gedigen genomgång krävs. Vidare beskriver 

R2 att för fastighetsbolag som har hyresgäster vilka bedriver någon verksamhet är det viktigt 

att även se över hyresgästernas verksamhet. Om fastighetsbolaget går i konkurs och banken 

får in fastigheten som pant vill inte de få reda på att fastigheten måste saneras för exempelvis 
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100 miljoner innan den kan säljas för att en av hyresgästerna bedrivit en miljöfarlig 

verksamhet. R2 menar att fler och fler konsumenter rör sig mot de mer miljömedvetna 

företagen vilket även SEB och politiker gör. Om politiker beslutar om nya lagar och 

regleringar för mindre miljömedvetna företag så kan de kanske behöva plocka bort en produkt 

eller tvingas stänga ner och det utgör en affärsrisk. Det är även en risk att en konkurrent kan 

dyka upp som är mer miljövänlig som gör att vi lägger om vårt konsumtionsmönster och gör 

att vi aktivt väljer bort den andra produkten. R2 menar att risken blir större kring de företag 

som är mindre miljövänliga för att sannolikheten är större att något sådant skulle inträffa. För 

att minska dessa typer av risker kan SEB välja att minska kreditgivningen till sådana företag 

överlag. Det är viktigt att företaget är grönt såväl på miljösidan som på den ekonomiska sidan. 

Banken kan inte göra en affär som är miljövänlig men inte ekonomiskt hållbar och tvärt om. 

Företagsrådgivarna måste tänka utifrån ”Hur hade detta sett ut på en löpsedel?” och ha det i 

beaktning i bakhuvudet för att minska ryktesrisken. R2 menar att det finns företag som 

banken överhuvudtaget inte velat ta in då de sett att miljö- och hållbarhetsriskerna varit för 

stora, exempelvis när en miljöprövning inte varit godkänd.  

Miljö- och hållbarhetsriskerna är något som beaktas både vid en ny kund, en ny kredit, vid en 

företagsförsäljning samt vid den årliga uppföljningen av krediterna. Det är vid uppföljningen 

viktigt att beakta om det skett några lagreglerade förändringar som påverkar kunden i fråga 

samt om alla deras tillstånd är på plats och är uppdaterade. 

4.1.4 Påverkan 

R1 redogör för att SEB inte är några riskfinansiärer och kan inte komma att finansiera 

riskfyllda bolag då detta inte ingår i deras affärsplan. Vidare beskriver R1 att miljörisken 

länkas samman med de övriga risker som bolaget har och ingår i en total risk. De risker som 

identifieras diskuteras sedan med kunden för att se vilka åtgärder som kan vidtas och hur 

riskerna kan komma att påverka kunden. Vid tillfället med bensinmacken berättar R1 att 

banken valde att neka krediten till kunden dels för att säkerheten, alltså att marken inte hade 

det värde som var tänkt, samt att banken absolut inte ville ha en förorenad mark i sina böcker. 

Vidare menar R1 att det är oerhört positivt när ett företag frivilligt arbetar för att främja 

miljön och en hållbar framtid genom exempelvis CSR. R1 beskriver det som att om företaget 

har ordning och reda på böckerna på ena sidan är det troligt att de har de på andra sidan också 

vilket skapar trovärdighet. UC gör rating på alla företag utifrån ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv, vilket påverkar hur stark trovärdigheten blir för företaget. 

 

R1 hävdar att företag som frivilligt arbetar för att främja en god miljö och en hållbar framtid 

minskar risken men att det inte är ett krav från bankens sida. Det ses dock som positivt och 

det kan komma att gynna dem i framtiden att de ligger på rätt sida i miljötänket. Det sker dock 

ständigt förändringar och exempelvis har synen på alternativ energi förändrats något då det 

tidigare sågs som oerhört positivt. Det gör det fortfarande men idag är elpriserna så pass låga 

att det inte är ekonomiskt hållbart att investera i exempelvis ett vindkraftverk. R2 upplever att 

banken aldrig kommer att hamna i det läget att de finansierar miljömässigt hållbara företag 

som inte ekonomiskt hållbara då de alltid kommer att ha avkastningskrav.  

4.1.5 Framtida utveckling 

R1 menar att det händer oerhört mycket inom hanteringen av miljö- och hållbarhetsaspekter 

vid kreditgivningen. Det går bland annat att se genom bankens policys och hur de har 

förändrats genom åren. Nu menar R1 att det genomsyrar allting som görs. Saker som varit 
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godkänt av banken innan kan ses med andra ögon längre fram och detta är något som beaktas 

vid den årliga uppföljningen. Säkerheter kan behöva omvärderas på grund av nya 

förhållningsregler kring miljö. R1 känner sig helt övertygad om att miljö- och hållbarhets-

arbetet succesivt kommer att öka. 

R2 upplever att det alltid pratats om vikten av miljö och hållbarhet men att det inte är förrän 

på senare tid som det verkligen syns att de jobbar med det dagligen. R2 beskriver att det hela 

tiden sker förändringar i arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vidare kan R2 tänka sig att 

EU kommer att komma med fler lagregleringar kring ämnet som vi måste rätta oss efter. 

Framtiden kommer att påverkas av de konsumentbeteenden som råder och påtryckningar 

gällande miljö- och hållbarhetsarbetet kommer troligen bara att öka. SEB kan agera som 

vägledare åt konsumenterna genom att aktivt välja att inte finansiera somliga företag men de 

kan också välja att följa konsumenternas preferenser. R2 kan tänka sig att det kommer ”gröna 

räntor” i framtiden, alltså bättre och politiskt sanktionerade räntor för vissa typer av företag 

som är mer hållbara och miljövänliga. 

4.2 Sparbanken Skåne 

Sparbanken Skåne är medvetna om att de krav som ställs på verksamheten från kunder och 

leverantörer inte enbart avser bankaffärers ekonomiska innehåll utan även ett ansvar för att 

främja hållbarhet (Sparbanken Skåne, Hållbarhetspolicy, 2015). Samhällsutveckling och 

hållbar utveckling innefattar såväl ett ekonomiskt ansvar som ett ansvar gentemot miljön och 

mänskliga rättigheter. Sparbanken Skåne delar in samhälls- och hållbarhetsansvaret i tre olika 

delar; ekonomiskt, miljömässigt, samt socialt och etiskt. Sparbanken Skåne ska skapa 

förtroende genom affärer som visar på respekt för sund affärsmässighet. Miljö- och 

hållbarhetsaspekter ska tas hänsyn till vid lönsamhets- och riskbedömning, främst vid 

kreditgivning, kapitalplaceringar och för all produktutveckling. Sparbanken Skåne har som 

mål att bli en del av FN-initiativet Global Compact och är idag miljöcertifierade enligt ISO 

14001:2004.  

4.2.1 Kreditgivning 

R3 har varit verksam 15 år inom banken som trainee, företagsrådgivare, företagsspecialist, 

företagschef och är sedan 2012 kontorschef. R3 sitter sedan 2015 även i bankledningen med 

ansvar för bankens södra region. R3 berättar att Sparbanken Skåne är ISO-certifierade enligt 

14001:2004 vilket innebär att banken har vissa krav på sig utifrån ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv, exempelvis krav avseende städning, transport och lokaler. För att vara 

miljöcertifierade måste banken uppfylla vissa krav även som leverantör. R3 berättar att 

banken i allra högsta grad är kravställare ur ett kreditperspektiv. Vidare har banken ett stor 

ansvar som samhällsnytta med CSR och allt vad det innebär. Sparbanken Skåne har som 

policy att vara klimatsmarta och minska klimatpåverkan. R3 berättar att arbetet med detta har 

ökat bara under det senaste halvåret. R3 berättar att det klimatsmarta alternativet finns med 

dem i den mån det går. 

R3 definierar hållbarhet som CSR, ett ansvar som arbetsgivare men även som samhällsaktör 

för att agera på ett hållbart sätt. R3 menar att det som arbetsgivare är viktigt att ha miljö- och 

hållbarhet högt på agendan. R3 berättar att det även är viktigt att prata om hur banken lokalt 

kan hantera klimatavtrycket och ta steg för att bli bättre, både ut ett miljöperspektiv men 

också ur ett kostnadsperspektiv. Det som är klokt sett ur ett miljöperspektiv är oftast också 

kostnadsmässigt klokt. Banken i stort har en viss möjlighet att påverka kunders sätt att hantera 
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bankaffärer. Som samhällsaktör bidrar banken till projekt som främjar miljön och det är 

viktigt att påverka en klimatsmart riktning.  

R4 har jobbat på banken i åtta år och har hela den tiden jobbat som företagsrådgivare. Främst 

arbetar R4 på kreditsidan men även lite på sparadelen. 

4.2.2 Integrering av miljö och hållbarhet i kreditgivningsprocessen  

R3 berättar att miljö- och hållbarhetsaspekter integreras vid kreditgivningsprocessen och då 

tangeras vilka avkastningskrav som finns på kunden gentemot vilka skyldigheter banken har 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. R3 menar att han spelar en stor roll i detta. R3 berättar att 

rent konkret ska det vid varje tillfälle som de fattar beslut om en kredit göras en miljöanalys. 

Den är tydlig och finns med som en egen del i bedömningsprocessen. Analysen tar sikte på att 

definiera risker ur ett miljöperspektiv. R3 berättar vidare att det även finns risker ur ett etiskt-

moraliskt perspektiv som är rödflaggade, exempelvis barnarbete. R3 berättar sedan om den 

legala sidan vilken ofta är väldigt styrande. Störst plats i bedömningen tar själva förlustrisken, 

alltså risken för att låna ut pengar och inte få tillbaka dem. Ur ett företagsperspektiv finns det 

några viktiga parametrar och det är företagaren, affärsidén, ett positivt kassaflöde och därefter 

tittar de på säkerhetsrisken. R3 berättar att det är vid bedömning av risk ur ett 

säkerhetsperspektiv som miljörisk kommer in. Miljörisk är en del av bedömningen och kan 

ibland vara tungan på vågen. Miljörisk är ett komplement till riskbedömningen men den är 

sällan drivande. R3 menar att miljö- och hållbarhetsrisker är en del av ett större paket. R3 

berättar att miljö- och hållbarhetsanalysen görs på alla företag som ansöker om kredit och 

oberoende av kreditstorlek. Information samlas in via årsredovisningar, men även genom 

branschspecifik fakta.  

R4 berättar att miljö- och hållbarhetsaspekter är en del av kreditgivningen och vid 

kreditbedömningen görs en analys med hjälp av miljö- och hållbarhetsfrågor. Analysen som 

görs är integrerad i bankens riskanalys. Miljö- och hållbarhetsrisker påverkar bankens 

bedömning av kreditrisken. R4 reflekterar över att det för bankens del är önskvärt att varje 

handläggare har kompetensen att bedöma kreditrisken i varje enskild situation och kanske mer 

jämfört med hur det ser ut idag. R4 berättar att informationen dels kan samlas in via 

årsredovisningar men att det är bäst att ha en dialog med kunden. Det är viktigt att föra en 

diskussion med företaget hur de väljer att arbeta med miljö- och hållbarhetsaspekter. Miljö- 

och hållbarhetsanalysen ska göras vid riskbedömningen oavsett storlek på kredit och storlek 

på företag. R4 menar att analysen kan vara svår att genomföra. Även om det har gjorts ett 

omfattande arbete kan det inte göras nog omfattande då det är svårt att finna all information. 

Det är ungefär samma frågor som ställs i analysen till alla företag, men svarar ett företag ja på 

någon av dessa kommer det att bli en större punkt i bedömningen. 

4.2.3 Miljö- och hållbarhetsrisker 

Enligt R3 är vissa branscher alltid under lupp, exempelvis bensinmackar, skrothandlare, 

lantbrukare, åkerier, entreprenadfirmor, kemisk industri och tillverkningsindustrier över lag. 

Analysen lämnas mer plats och görs mer ingående för företag verksamma inom dessa 

branscher. Lantbruk påverkar miljön främst genom användningen av besprutningsmedel. Det 

är emellertid starkt reglerat hur mycket besprutningsmedel som får användas och blir då 

enkelt för kreditgivaren att bocka av. Svårare blir det när det gäller det klassiska exemplet 

bensinmackar då det grävs ner stora bensintankar i marken osv. R3 berättar att de tittar 

mycket på vad det finns för saneringsskyldigheter och vilka åtgärder som krävs. Det finns 
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många industrifastigheter idag och det är viktigt att det sätts in oljeavskiljare om det till 

exempel tvättas lastbilar där. Det är viktigt att det inte bara går ut i backen. Om banken ska 

pantsätta en fastighet där det har bedrivits verksamhet som kan vara miljöfarlig har banken en 

skyldighet att ta upp och dokumentera det. Som panthavare kan banken bli skyldiga att sanera 

och panten kan då gå förlorad. R3 berättar att åkerier har speciella utsläppsmål och särskilda 

regler om vilken typ av miljöklassning som krävs på fordonen. R3 berättar att det är vanligt 

att banken jobbar med åkare som måste ha lastbilar som kan köra i miljöklassade zoner. Det 

är vidare vanligt med grävmaskiner som måste vara miljöklassade för att till exempel kunna 

arbete i Malmö innerstad. Banken försöker då ställa upp på detta och hitta lösningar. 

R3 berättar att banken försöker uppmuntra till klimatsmarta alternativ och att de tidigare har 

varit väldigt involverade i vindkraftsprojekt. Biogasanläggningar uppmuntras också, alltså 

alternativa energiutgivningsformer. Vindkraft har banken sett positivt på men dessa har blivit 

en väldigt svår affär att räkna hem rent ekonomiskt de senaste fem åren vilket har gjort att de 

har minskat. R3 menar dock att banken är positiv till denna typ av investeringar och de kan 

göras i olika former. Det finns allt från stora investeringar på 25-30 miljoner till mindre 

gårdsverk som blir klimatneutrala på den egna lilla fastigheten. R3 berättar att banken 

uppmanar alternativ så som biogasanläggningar på biomassasidan, exempelvis att fliseldning 

används. R3 menar att det är viktigt att kombinera god affärssed, etik och moral med 

lönsamma affärer för att hitta hållbara lösningar. 

R3 menar att miljö- och hållbarhetsanalysen måste plockas ner på mikronivå då det lätt blir 

makronivå med oerhört stora penseldrag. R3 berättar att banken kan bli bättre på att titta på 

det ut ett mikroperspektiv och att se det mer lokalt. Mikro kan innebära att vi är nere på nivåer 

med verksamheter där det finns ett vattendrag som är sammankopplat med större vattendrag. 

Det är då viktigt vad som görs där och att det finns en kännedom om det. Kostnaderna för den 

enskilde företagaren kan bli omfattande om det visar sig att det får en vidare påverkan. R3 

berättar att de har sett exempel på detta och att det oftast är svårt att bevisa vem som är 

skyldig till vad, men de facto är det ett problem. 

R4 berättar att det kan finnas miljö- och hållbarhetsrisker med stora företag som har mycket 

internationella affärer, kunder och leverantörer. Det görs då en bedömning om det finns en 

risk beroende på vem de samarbetar med, till exempel om barnarbete förekommer. R4 menar 

att det alltid är svårbedömt när det gäller vilka leverantörer som tas in för produkter, hur 

produkterna framställs och av vem. R4 menar vidare att det spelar roll för företag att vara 

certifierade och ha tillstånd, vilket alltid är positivt i ett långsiktigt tänk. R4 berättar att det 

finns en risk inom företagsbranschen med industrifastigheter och föroreningar. Det finns en 

miljörisk med jordbruk men det är väldigt reglerat och kontrollerat R4 berättar att han ser till 

vilken verksamhet som bedrivs och utifrån det gör bedömningen. Det är viktigt att ha koll på 

hur de olika branscherna regleras. R4 berättar att det är ett gott syfte att vara med och 

investera i biogasanläggningar och vindkraftverk, men återbetalningsförmåga krävs alltid. 

Kan inte banken säkerställa investeringen på rätt sätt blir det där krediten faller. 

4.2.4 Påverkan 

R3 berättar att han har varit med och nekat krediter där det finns en tydlig negativ påverkan på 

miljön, men om det enbart har varit orsaken är svårt att säga. Det är många faktorer som är 

med i bedömningen och miljön är en del av för hög risk. Ett typexempel på detta är en nerlagd 

bensinmack där det finns byggnation och där inte utredning gjort till fullo, då nekas det. Men 

normalt finns det ofta andra orsaker också. Det kanske inte finns en tillräckligt bra affärsidé 

eller avsaknaden av förtroende för företagaren. R3 ser utvecklingspotential i detta och menar 
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att de nog kan bli bättre på att se vad som är hållbart. R3 berättar att de inte tittar på 

miljörisker ur ett prissättningsperspektiv. Prissättning differentieras alltid ur ett 

säkerhetsperspektiv men är säkerheten dålig utifrån ett miljöperspektiv så finns det med. Om 

du bedriver en verksamhet som är farlig sett ur ett miljöperspektiv kan det således finnas en 

differentierad prissättning, men då beror det på att det finns en högre kreditrisk och det är inte 

direkt kopplat till miljöpåverkan. R3 menar att företag som frivilligt arbetar med CSR inte 

erhåller bättre villkor då prissättning sätts utifrån ett avkastningsperspektiv på insatt kapital. 

Den parametern finns inte med och där är systemen lite tungrodda. Det finns ingen sådan 

metodik men bra företag får alltid bra villkor. Du får därmed inte sämre villkor för att du har 

en negativ påverkan på miljön, det finns däremot med hela tiden under processen. 

R4 berättar att banken ställs inför olika risker utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, 

bankens rykte och varumärke kan skadas genom att associeras med företag som har en 

negativ påverkan på miljö och hållbarhet. Det finns vidare en kreditrisk som banken kan 

förlora mycket pengar på. R4 berättar att det finns en stor risk med fastigheter som pantsätts 

då det kan vara svårt att upptäcka miljörisker. Det finns några exempel där det har gjorts en 

extern värdering, men efter några år har det framkommit att marken är kontaminerad, berättar 

R4. Företaget kan då hamna i konkurs och komma att säljas. Då marken är förorenad får 

fastigheten säljas till underpris. För att hantera miljö- och hållbarhetsrisker kollar R4 och 

andra rådgivare på vad företaget själva gör för att hantera riskerna. R4 menar att kunden ska 

dokumentera hur den gör för att minimera risken. Dokumentationen kan till exempel innehålla 

utvärdering och beskrivning av verksamhetens affärsrelationer. 

R4 anser att miljö- och hållbarhetsrisker skiljer sig mellan mindre företag och börsnoterade 

bolag. I börsnoterade bolag är bedömningen mer omfattande och utgör en större del av den 

samlade bedömningen. R4 berättar att miljö- och hållbarhetsrisker alltså tas in i bedömningen 

mer eller mindre omfattande, men att det är en samlad bild som ligger till grund för beslut. R4 

har än så länge inte varit med och nekat någon kredit på grund av en negativ miljö- och 

hållbarhetspåverkan. I de fall R4 har gjort en bedömning att miljö- eller hållbarhetsrisk 

föreligger har kunden fått dokumentera hur de hanterar problemen och vilka åtgärder som 

vidtagits. Företaget kan exempelvis vidta åtgärder som besiktning för att visa på att miljörisk 

inte föreligger. Miljö- och hållbarhetsanalysen görs under riskbedömningen men R4 menar att 

det återigen tillhör en samlad bild.  

R4 berättar att negativ påverkan på miljö och hållbarhet kan påverka räntevillkoren. En 

fastighet där det inte skulle kunna vara föroreningar innebär en mindre kreditrisk för banken 

vilket ger bättre villkor. R4 menar att de hela tiden bedömer risken för att förlora pengar. 

Miljö- och hållbarhetsrisk är en del av den totala risken, och kunden får betala för risk. Enligt 

R4 får företag som frivilligt arbetar med CSR inte bättre villkor. ”Självklart är det positivt vid 

en bedömning men de andra pusselbitarna måste också falla på plats”. R4 menar att det 

styrker kundens inställning till just den punkten, att den arbetar för att främja miljön och en 

hållbar framtid. 

4.2.5 Framtida utveckling 

R3 är helt övertygad om att arbetet med miljö- och hållbarhetsaspekter kommer att utvecklas, 

såväl vid kreditgivningsprocessen som för bankens verksamhet i helhet. R3 menar att det inte 

går att värja sig för de krav som ställs på banken ur ett CSR-perspektiv och ur ett 

kreditgivningsperspektiv kan banken jobba för att bli tydligare miljö- och hållbarhetsarbetet. 

R3 hävdar att arbetet med miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningen har förändrats 
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ganska mycket de senaste åren. Banker tillhör en bransch där det av tradition har varit större 

fokus på kassaflöde och förlustrisker än på miljörisker. 

R4 spekulerar i att arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor vid kreditgivning till företag 

säkerligen kommer att utvecklas. Det är alltid sannolikheten för kreditrisk som spelar roll och 

om banken i framtiden förlorar mer och mer pengar till följd av miljö- och hållbarhetsrisker 

kommer banken att lägga mer tid och energi på det. R4 berättar att miljö och hållbarhet vägs 

in mer i bedömningen idag än för åtta år sedan när han började arbeta i banken. 

4.3 Swedbank 

Kreditgivning är bankverksamhetens kärna och en ansvarsfull utlåning är en förutsättning för 

att denna ska vara sund och långsiktig (Swedbank, Hållbarhetsredovisning, 2015). 

Kreditgivning till företag innefattar en hållbarhetsbedömning. Genom en analysmodell 

granskas företagets påverkan på miljön och hur de behandlar korruption. Vid bedömningen 

analyseras hur företaget arbetar för att säkerställa för att de mänskliga rättigheterna 

upprätthålls. Syftet med analysen är att bedöma hur risker kopplat till dessa områden kan 

påverka bankens och dess kunders lönsamhet samt rykte. Internt har Swedbank arbetat fram 

riktlinjer för nio olika branscher där risken bedöms högre utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Miljöfrågor har ingått i kreditgivningsprocessen sedan 2000-talet och under 2012 infördes 

hållbarhetsanalysen som används idag. Swedbank definierar högriskbranscher som branscher 

där risker inom miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter är större. Swedbank delar oftast in 

de olika branscherna i hög-, medel- och låg risk. 

4.3.1 Kreditgivning 

R5 jobbar som företagsrådgivare sedan ett år tillbaka men har haft kompetensen i fyra år och 

har jobbat tio år inom banksektorn. Swedbank är en av de största bankerna som finns i 

Sverige och är en av dem få bankerna som är ISO-certifierade enligt 14:001. R5 berättar att 

Swedbank arbetar väldigt mycket med miljö och hållbarhet då det är en av de största bankerna 

i Sverige. R5 beskriver att inför nyanställning går alla medarbetare genom en utbildning när 

det gäller just miljö och hållbarhet. ”Som kreditgivare är vi ansvariga för de företag vi 

investerar i och se till att dem är hållbara samt miljövänliga”. 

4.3.2 Integrering av miljö och hållbarhet i kreditgivningsprocessen  

R5 berättar att det finns en specifik punkt vid kreditbedömningen som heter ”miljö och 

hållbarhet” som måste gås igenom. Han berättar att det är viktigt att denna del av analysen 

görs. R5 berättar att det är olika vart information hämtas ifrån, men det mesta hämtar han 

genom kunden. R5 berättar att han även tittar på årsredovisningar, då det är det underlagt som 

de primärt använder sig av. R5 berättar att det i banken finns olika specialister inom 

makroekonomi och branschspecifika specialister inom till exempel olja som han och andra 

rådgivare kan koppla in vid kreditbedömningen. Miljö- och hållbarhetsanalysen görs alltid 

oavsett storlek på kredit eller företag. Vid väldigt stora krediter har emellertid Swedbank en så 

kallad miljögrupp som hjälper till. R5 berättar att rådgivarna på kontoren har en 

grundläggande kompetens. 
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4.3.3 Miljö- och hållbarhetsrisker 

R5 berättar att det finns branscher där det tydligare går att se en miljöpåverkan, till exempel 

kemikalieindustrin, bensinstationer, oljebolag, skrotfirmor och åkerier. R5 berättar att det 

finns en miljörisk med åkerier dels genom hur bilarna framförs och dels hur drivmedlet 

förvaras på själva åkerierna. R5 berättar vidare att det gäller samma för kemikalieindustrin, 

d.v.s. det är viktigt hur kemikalierna förvaras och att det görs enligt branschstandard. När en 

person vill bygga hyreshus måste det göras en utredning av marken så att den inte är 

förorenad. R5 berättar att det görs en väldigt omfattande analys av miljöpåverkan genom 

miljögruppen. Fastigheter granskas mer, exempelvis tittar dem på om det finns asbest och hur 

energiförbrukning ser ut. De tittar på om det är en energisnål användning eller en användning 

som är direkt olönsam, vilket kan kräva större investeringar i framtiden. R5 berättar att det 

inte finns några lagar på detta men att de tar upp det med kunden och säger vad de behöver 

vidta för åtgärder. R5 berättar att det är sådana delar som granskas extra vid analysen och de 

tittar då ett steg till. R5 berättar att banken gärna vill vara med i framtidsaffärer så som 

vindkraftverk och biogasanläggningar då det är ett av bankens långsiktiga mål. 

4.3.4 Påverkan 

R5 menar att det kan bli ett direkt nej till vissa företag där det tydligt finns en miljörisk och då 

de inte har en fungerande hållbarhetsplan för att åtgärda problemen. Det kan i dessa fall bli 

avslag då banken är rädd om den certifiering den har. R5 själv har inte varit med och nekat 

någon kredit men det beror på att han inte har de riktigt stora företagen utan att de hanteras av 

enheter högre upp. R5 menar att certifieringen är viktig för banken. R5 berättare vidare att det 

framförallt finns miljö- och hållbarhetsrisk när det gäller politiska beslut, vilket kan skada 

berörda företagets återbetalningsförmåga. R5 menar att det också finns en risk att bankens 

namn kan associeras med ett bolag som har en negativ påverkan på miljö- och hållbarhet. R5 

berättar att de upplyser kunden om den risk som finns, och anser banken att det är väldigt stor 

risk för en kund kan det bli att krediten sägs upp om problemen inte åtgärdas inom en viss tid.  

 

R5 berättar att de vid kreditgivningen väger in olika risker, dels återbetalningsförmågan men 

också miljö- och hållbarhetsrisk. Det ena slår emellertid inte ut det andra. Finns det inte en bra 

hållbarhetsplan hos företaget fungerar kanske inte heller återbetalningsförmågan. Initialt tittar 

de på betalningsförmågan och har företaget det samt en hållbarhetsplan, är det inget konstigt 

och miljörisken påverkar inte bedömningen mer eller mindre. R5 berättar att miljö- och 

hållbarhetsaspekter till viss del kan påverka prissättningen och att det beror på vad lånet avser. 

I Swedbank finns det något som kallas miljölån för företag som vill göra någonting för att få 

en bättre miljö i företaget, exempelvis att införa solpaneler. Det finns då specifika lån vilket 

kan påverka räntesättningen. R5 hävdar att det inte finns något samband för företag med att 

frivilligt arbeta med CSR och erhålla bättre villkor. Företag som har en sämre miljöpåverkan 

kan däremot få betala för risken. Detta gäller dock inte om du håller uppsatta planer för den 

typ av verksamhet som bedrivs. Företag som inte har någon plan erhåller sämre villkor om det 

skulle bli så att banken väljer att bevilja krediten, vilket de troligen inte gör berättar R5. 

4.3.5 Framtida utveckling 

R5 tror att arbetet med miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningsprocessen kommer att 

öka. R5 berättar att Swedbank har långsiktiga mål i att vara det självklara valet för företag 

som vill miljöinvestera. R5 kan se skillnad i arbetet med miljö och hållbarhet under sina år 

inom banksektorn. R5 var involverad i fusionen av Sparbanken Öresund, som var en mindre 
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sparbank och Swedbank. R5 berättar att när Sparbanken Öresund gick över till Swedbank 

blev miljöpåverkan mer påtaglig.  

4.4 Handelsbanken 

Handelsbanken arbetar med hållbarhetsfrågor som innebär ett frivilligt ansvarstagande för hur 

verksamheten påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt samt miljömässigt perspektiv 

(Handelsbanken, Hållbarhetsredovisning, 2015). Så länge en kund uppfyller lagmässiga och 

myndighetsmässiga krav gällande miljö och övriga hållbarhetsfrågor redogör Handelsbanken 

att ansvaret ligger på kunden själv. Handelsbanken beskriver att på deras hemmamarknader är 

lagstadgade krav väl utvecklade inom miljö, hälsa och hållbarhet. Trots detta finns det lagliga 

verksamheter som de väljer att inte finansiera och exempel på en sådan verksamhet är 

tillverkning och distribution av kärnvapen. Handelsbankens kreditpolitik innefattar bland 

annat en beaktning av hur kreditrisken påverkas i relation till mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljöhänsyn samt korruption. Vid kreditbedömningar tar Handelsbanken hänsyn 

till hur miljörisker påverkar kundens återbetalningsförmåga. Extra stor beaktning gör 

Handelsbanken när det rör sig om kunder vars verksamhet klassas som miljöfarlig exempelvis 

genom att de säljer produkter som kan medföra miljö- eller hälsorisker. Deras ansvar för 

hållbarhetsfrågor begränsar sig till bedömning av kundens återbetalningsförmåga och därmed 

kreditrisken. En risk som Handelsbanken nämner är risken för att en kunds produkt inte går 

att sälja på grund av skärpta miljökrav och att kundens återbetalningsförmåga på så vis 

försämras. Handelsbanken nämner även att vid kreditgivning som är fastighetsrelaterad måste 

hänsyn tas till om fastigheten bedriver eller har bedrivit miljöfarlig verksamhet. Det är det 

kundansvariga kontoret som gör kreditriskbedömningen inklusive miljö- och hållbarhets-

riskbedömningen (Handelsbanken, Hållbarhetsredovisning, 2015). 

4.4.1 Kreditgivning 

R6 har varit fast anställd i Handelsbanken sedan 19 år tillbaka och arbetade innan dess extra i 

banken. Som de flesta andra började R6 i Kassa/Kundtjänst för att gå vidare till 

privatfinansiering och sedan till företagsfinansiering då detta intresserade R6 extra mycket. 

R6 har även under sin yrkeskarriär arbetat som ställföreträdande kontorschef, chef på 

företagsavdelningen på ett annat kontor och idag arbetar R6 som kontorschef på ett kontor i 

en av Skånes större städer. R6 berättar att störst fokus i korta drag läggs på 

återbetalningsförmågan vid en kreditgivning. Det måste finnas en stark motor som genererar 

pengar så att företagaren kan bära sina skulder och åtaganden. Historiskt sett lånades det 

ibland ut kapital till företag enbart genom säkerheter men det sker inte alls idag utan först och 

främst måste det finnas en återbetalningsförmåga. I det skedet banken behöver använda 

säkerheterna är det ofta en väldigt trist utveckling både för banken och företagaren och 

återbetalningsförmågan minskar risken för att detta ska behöva ske. Handelsbanken är en utav 

storbankerna och har således ett stort ansvar vid kreditgivningsbeslut. Det är viktigt att de 

fattar rätt beslut både gentemot deras kunder, aktieägare och anställda. R6 menar att detta är 

något Handelsbanken lyckats bra med under en lång tid. 

4.4.2 Integrering av miljö och hållbarhet i kreditgivningsprocessen  

R6 menar att hållbarhet är ett begrepp som uppmärksammats mer och mer under de senaste 

tio åren. Även om de arbetade med det på Handelsbanken redan innan är det idag lättare att 

mäta begreppet då företagarna har blivit bättre på att redovisa det. På så vis kan banken 
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enklare förhålla sig till begreppet än tidigare. R6 berättar att det skulle bli fruktansvärt dyrt 

om de inte skulle arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågorna vid kreditgivningsprocessen. Det 

kan exempelvis vara att företag har miljöskulder genom att de grävt ner föroreningar i backen 

och att de agerat ur det korta perspektivet som flera generationer framåt får sota för. Det 

kostar stora summor pengar att ställa det till rätta och det är aspekter som Handelsbanken 

arbetat med tidigare och som de arbetar med idag. Idag är det ytterligare fokus på att det ska 

vara hållbart även längre fram och inte bara vara en lösning som är lämplig eller enkel just nu. 

R6 redogör för att miljöaspekten har funnits med längre i kreditgivningsprocessen. 

Handelsbanken strävar efter att arbeta utifrån kyrktornsprincipen vilket innebär att kunderna 

inte ska vara längre bort än att de syns ifrån kyrktornet, alltså dem som är i bankens närhet. 

Genom detta arbetssätt menar R6 att de har en möjlighet att ha en närmre dialog med 

kunderna och att de lätt kan åka ut till dem för att se den dagliga verksamheten. Miljö- och 

hållbarhetsanalysen måste göras på alla bolag oavsett storlek på företaget eller krediten. R6 

upplever att de på kontoret arbetar med miljö- och hållbarhetsaspekterna fullt ut efter de 

policys som Handelsbankens ledning satt, men att det klart kan skilja sig åt mellan andra 

kontor då de berörs av olika kundkretsar. Miljö- och hållbarhetsaspekterna beaktas i 

kreditgivningsprocessen när banken får en ny kund, vid den årliga uppföljningen samt om 

banken får några nya propåer exempelvis genom lagändringar. Även om det är ett företag som 

klassas som att de inte har någon direkt miljöpåverkan ska det tas upp, diskuteras och 

kommenteras som en obligatorisk del i kreditgivningsprocessen. 

4.4.3 Miljö- och hållbarhetsrisker 

R6 berättar att det finns verksamheter som är mer riskfyllda kopplat till miljö och hållbarhet. 

Företagsrådgivaren bör fundera lite extra när det kommer till tillståndspliktiga verksamheter, 

kemiföretag eller drivmedel. Det kan även vara en relativt okomplicerad verksamhet som en 

bensinmack men i ett sådant fall är det ytterst viktigt att miljö- och hållbarhetsriskerna stäms 

av. Frågor om vem som äger marken samt vem som tar hand om eventuella miljöskulder 

måste noga kontrolleras. Företag som har en större miljöpåverkan har enligt R6 mycket mer 

risk kopplat till sig. Skulle något gå fel eller något miljömässigt dåligt skulle uppdagas kostar 

det ofantliga mängder pengar att återställa, både för banken och för kunden. I somliga fall kan 

hela företagets överlevnad stå på spel. För att minska miljö- och hållbarhetsrisken berättar R6 

att det är viktigt att vara omsorgsfull i kreditprövningen och att läsa på om kunden och dennes 

verksamhet. Det är viktigt att föra en dialog med kunden för att kunna få en känsla för 

verksamheten.  

4.4.4 Påverkan 

Miljö- och hållbarhet är ofta komplext och R6 hävdar att om företagsrådgivare på 

Handelsbanken inte känner tillit till företagaren, affärsplanen eller om vissa miljöfrågor inte 

går att utreda helt avstår de hellre från krediten. R6 har varit med om att de nekat krediter till 

kunder på grund av miljö- och hållbarhetsrisker. Det senaste tillfället var när en kund skulle 

köpa en rörelse och i rörelsen fanns ett dotterbolag med en bensinhantering. Dotterbolaget 

hade många outredda och svårbedömda miljöskulder som låg i marken. R6 berättar att de var 

svårt att bedöma kostnaderna och effekterna av dessa miljöskulder och de valde därför att 

avstå finansiering. Handelsbanken gör ingen skillnad i prissättningen till företag med en 

sämre miljö- och hållbarhetspåverkan. R6 menar att de istället väljer de att avstå ifrån sådana 

krediter där den risken inte är försvarlig. Tvärt om så gör de heller ingen skillnad i 

prissättningen åt företag som arbetar för en bättre miljö och en hållbar framtid, utan det beror 

snarare på vilket förhandlingsläge företaget befinner sig i. Enligt R6 är lönsamma företag är i 
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ett bättre förhandlingsläge och de ligger ofta längre fram i miljöarbetet. Startsträckan för 

bankens genomgång av miljö- och hållbarhetsfrågor blir mycket kortare för företag som 

frivilligt arbetar med det och det ses så klart som mycket positivt. Det ger en kvalitetsstämpel 

och R6 menar att de kan snabbare bli goda samarbetspartners vilket minskar risken. 

4.4.5 Framtida utveckling 

R6 redogör för att även om de sedan tidigare har arbetat med miljö och hållbarhet har det 

blivit mycket lättare att få fram denna typ av information idag. I framtiden tror R6 att detta 

arbete kommer att utvecklas och bli ännu mer långsiktigt än vad det är idag. Det har skett en 

förändring från ett mer kortsiktigt miljötänk till ett mer långsiktigt och R6 menar att blicken 

kommer att ligga i horisonten framöver. R6 menar att deras hållbarhetsredovisning kommer 

att växa och bli tjockare, dels på grund av att Handelsbanken själva vill ligga i framkant men 

också på grund av troliga påtryckningar från deras intressenter. De måste lyssna på de 

förväntningar och krav som exempelvis deras aktieägare ställer. R6 har svårt att tänka sig att 

Handelsbanken kommer att ha en fördelaktigare prissättning till miljövänliga företag i 

framtiden gentemot mindre miljövänliga företag. R6 menar att det fortfarande kommer att 

vara lönsamheten, tron på företagaren och affärsidén som kommer att vara avgörande för en 

kreditbeviljning. Att staten skulle subventionera räntor till miljövänliga företag känns enligt 

R6 som en omväg och det finns enklare vägar att gynna sådana företag än att gå via banken. 

Samtidigt menar R6 att om deras aktieägare skulle efterfråga ett sådant arbetssätt i framtiden 

är det inte omöjligt att det skulle. R6 anser emellertid att det finns andra mer effektiva sätt att 

uppmuntra miljöinvesteringar. 
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5. Analys  

I analyskapitlet introduceras först en sammanfattande analysmodell. Därefter presenteras 

analysen av empiri och teori under Kreditgivning, Integrering av miljö och hållbarhet i 

kreditgivningsprocessen, Miljö- och hållbarhetsrisker, Påverkan och under Framtida 

utveckling.  

 

Figur 2: Uppsatsens analysmodell 

Analysmodellen (Figur 2) syftar till att beskriva hur empirin länkats samman med teorin för 

att besvara studerad frågeställning och syfte. Den induktiva ansatsen som studien utgår ifrån 

innebär att genom fallstudier samla in data som sedan sammanställs och analyseras. Den 

induktiva ansatsen går från empiri till teori. Empiri och teori har analyserats efter de begrepp 

som framkommit i studien, vilka är Kreditgivning, Miljö och Hållbarhet, Risk samt Framtida 

utveckling.  

5.1 Kreditgivning  

Traditionellt sett har en bra låntagare definierats som en låntagare med god 

återbetalningsförmåga (Gutiérrez-Nieto et al., 2016). Banker och finansiella institut har 

emellertid börjat förstå vikten av ett socialt ansvarstagande vid kreditgivningsprocessen. Hu 

och Li (2015) definierar hållbar finansiering som tillhandahållande av kapital för 

verksamheter och projekt som inte har en negativ påverkan på ekonomisk hållbarhet, miljö 

och social rättvisa. Enligt Hu och Li (2015) kan kreditrisk definieras som förlustrisken vid 

utebliven återbetalning hos en motpart. Miljörisken är en del av kreditrisken som påverkar 

sannolikheten för ekonomisk förlust. R4 menar att banken har en viktig roll utifrån ett miljö- 

och hållbarhetsperspektiv att låna ut pengar till företag som uppfyller de krav banken ställer. 

R4 anser att banken har ett stort ansvar för att bidra till en långsiktig, sund och fungerade 

utlåning. Enligt R3 är det viktigt som samhällsaktör att påverka en klimatsmart riktning. R6 

menar att banken spelar en viktig roll för samhället i de kreditgivningsbeslut som tas då de 

står för en stor del av företagsutlåningen. Även R5 menar att de har en stor miljöpåverkan 

genom utlåning till en stor del av samhällets företagskunder. Banken har enligt R5 ett ansvar 

att investera i företag som inte har en negativ miljö- och hållbarhetspåverkan. Enligt R3 har 

banken ett stort ansvar som samhällsaktör att agera för en hållbar utveckling. R3 anser att 

banken bör agera för att bli bättre på att hantera klimatavtrycket lokalt också. 
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5.2 Integrering av miljö och hållbarhet i 

kreditgivningsprocessen  

De flesta banker integrerar idag miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningsprocessen 

(Hu & Li, 2015). Finansiella och sociala aspekter kombineras för att vid bedömningen ta med 

i beaktning hur etiska- och miljömässiga aspekter påverkar samhället (Gutiérrez-Nieto et al., 

2016). Det är enligt Hu och Li (2015) viktigt att banker integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor 

i kreditbedömningen då dessa har fått en allt större plats i dagens samhälle. Alla sex 

respondenterna redogör för att miljö- och hållbarhetsaspekter idag tas med som en del i 

kreditgivningsprocessen. Vid en kreditgivning är de finansiella faktorerna grundläggande 

medan de sociala faktorerna inte tillhör något standardiserat system (Gutiérrez-Nieto et al., 

2016). Det pågår emellertid en process att integrera de sociala faktorerna i bankernas system 

och rutiner. Zeidan et al. (2015) menar att det idag finns system där miljö- och 

hållbarhetsrisker tas med i bedömningen. Systemet behandlar bland annat bransch, miljö, 

social utveckling, socioekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt. R2 beskriver hur miljö- 

och hållbarhet integrerades som en del av bankens kreditbedömningssystem för cirka fyra år 

sedan. R1 och R2 redogör för att miljö- och hållbarhet är två delmoment vid kreditgivningen 

som har hamnat allt mer i fokus. I somliga fall går det ganska snabbt att bocka av att de har en 

normal miljö- och hållbarhetspåverkan medan vissa branschkoder indikerar att en mer 

omfattande utredning bör göras. R3, R4 och R5 redogör för att en miljö- och 

hållbarhetsanalys görs i samband med kreditbedömningen. Enligt de sex respondenterna görs 

en analys alltid oavsett storlek på företag och storlek på kredit. R5 redogör för att vid väldigt 

stora krediter har Swedbank en specialistgrupp avseende miljö som kreditgivarna tar hjälp av. 

R4 menar att miljö- och hållbarhetsrisker också får mer utrymme i stora företag. I 

börsnoterade företag görs en mer omfattande utredning och får större utrymme i den totala 

bedömningen. R2 hävdar också att miljö- och hållbarhetsanalysen kan vara omfattande även 

för små företag då det miljöförstörande arbetet kan utgöra en relativt stor del av 

verksamheten. 

Enligt Escrig-Olmedo et al. (2014) finns det svårigheter i att bedöma hur hållbart ett företag är 

då det inte finns en specifik standard för hur detta ska mätas. R4 menar att miljö- och 

hållbarhetsanalysen kan vara svår då den inte kan göras nog omfattande. Det är inte lätt att få 

fram all information även om ett noggrant arbete gjorts. R4 hävdar att det alltid är svårbedömt 

att veta vilka leverantörer som nyttjas samt hur och av vem produkter framställs. Enligt R2 är 

det svårt för rådgivaren att i alla situationer veta vad som är miljömässigt rätt. De kan därför 

ta hjälp av en tredje part så som myndighet eller kommun som utfärdat miljötillstånd för 

verksamheten. R5 redogör för att kreditgivarna på kontoret har en grundläggande kompetens 

och att det inom Swedbank finns specialister inom makroekonomi och specifika branscher 

som kan kopplas in vid kreditgivningen. R2 menar att bedömningen av miljö- och 

hållbarhetsfaktorer påverkas av den specifika företagsrådgivarens allmänintresse och 

yrkeserfarenhet. R4 spekulerar också i att kompetensen avseende miljö- och hållbarhet kan 

skilja sig åt mellan kreditgivare beroende på situation. Enligt R6 är miljö- och 

hållbarhetsarbetet komplext och det är därmed viktigt att känna kunden samt läsa på om 

verksamheten. 

Thompson och Cowton (2004) menar att bankernas huvudsakliga informationskälla för 

företags miljö- och hållbarhetspåverkan är årsredovisningar. R1 menar att information om 

kunden inhämtas via personlig kommunikation, årsredovisningar och internet. R4 menar att 

informationen dels kan samlas in via årsredovingar men att det är bäst att föra en dialog med 

kunden. Även R5 anser att den personliga kommunikationen är viktigast men att 
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årsredovisningar även används, vilket normalt är det primära underlaget vid kreditgivningen. 

R2 hävdar att platsbesök i många fall kan vara bra för att göra en mjuk bedömning gällande 

produktionen, skyddsutrustning, personal samt för att skapa sig en känsla om kunden. Även 

R5 och R6 menar att platsbesök kan vara bra för att inhämta information avseende miljö- och 

hållbarhet. R6 strävar efter att arbeta utifrån kyrktornsprincipen vilken innebär att kunden inte 

ska vara längre bort än att den ses ifrån kyrktornet. Detta möjliggör en närmre dialog med 

kunden och en möjlighet att besöka verksamheten.  

Weber et al. (2010) menar att integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter vid 

kreditgivningen kan bidra till en förbättring av kreditbedömningen då dessa aspekter påverkar 

kreditrisken. Sannolikheten för kreditförluster kan minskas med hjälp av system som tar med 

både finansiella och sociala variabler i värderingen. Genom att identifiera miljö- och 

hållbarhetsaspekter kan risken minska vid bankernas kreditgivningsprocess (Banhalmi-Zakar 

& Larsen, 2015). Enligt Gutiérrez et al. (2016) är det lika viktigt att ta med de sociala 

aspekterna som de ekonomiska aspekterna. Alla studiens respondenter menar att det är en 

fördel att ta med miljö- och hållbarhet i kreditgivningen då det förbättrar riskbedömningen. 

Alla respondenter anser att kreditrisken kan minska genom att identifiera miljö- och 

hållbarhetrisker då dessa är en del av den totala risken. R4 återger ett exempel på en fastighet 

där extern värdering genomförts men efter några år har det marken visat sig vara förstörd till 

följd av föroreningar. Företaget kan då hamna i konkurs och fastigheten får säljas till 

underpris då marken är förstörd. R2 hävdar att integrering av miljö- och hållbarhetsfaktorer 

kan ses som en finansiell fördel då risken för höga finansieringskostnader minskar. Enligt R2 

är det en ren hygienfaktor att miljö- och hållbarhet tas med som en del i bedömningen. R2 

hävdar vidare att det inte enbart ligger i bankens intresse att utreda utan även i kundens så att 

de inte upptäcker överraskningar så som föroreningar i marken vid till exempel utbyggnad. 

R6 menar att det skulle bli fruktansvärt dyrt för banken om de inte arbetade med miljö- och 

hållbarhetsfrågor vid kreditgivningen. Enligt alla respondenter finns det en stor finansiell risk 

med dyra saneringskostnader och förlorade säkerheter genom förorenade marker och 

fastigheter.  

5.3 Miljö- och hållbarhetsrisker 

Banker bidrar inte till direkt miljöförstöring med utsläpp och farliga produkter men har genom 

sin utlåning till miljöförstörande företag en påverkan på miljö och hållbarhet (Cowton & 

Thompson, 2000; Nandy & Lodh, 2012; Weber et al., 2014). Elsakit och Worthington (2013) 

menar att bankerna tar i beaktning inom vilken bransch verksamheten bedrivs och vilka 

konsekvenser verksamheten har på miljö och hållbarhet för att bedöma kreditrisken. R1 och 

R2 menar att branschkoder är en bra indikator på att det kan finnas ökad miljö- och 

hållbarhetsrisk i verksamheten. Enligt R2, R3, R5, R6 finns det vissa branscher där risken 

över lag kan vara högre, till exempel kemteknisk industri, åkerier, skrotfirmor och 

drivmedelsbolag. R5 menar att det i åkerier finns en risk avseende hur bilarna framförs och 

hur drivmedlet förvaras. Enligt R5 finns det inom kemikalieindustrin även där en risk 

gällande hur kemikalierna förvaras. R1, R2 och R6 hävdar att tillståndspliktiga verksamheter 

behöver en extra genomgång så att alla tillstånd finns, gäller och är uppdaterade. R3 och R4 

anser att det finns en viss risk med lantbruk avseende besprutning men att detta är starkt 

reglerat och således lätt att bocka av vid en bedömning. R2, R4 och R5 anser att 

fastighetsbolag även tillhör de branscher som är särskilt under lupp. R2 menar att det är 

viktigt att veta vilka hyresgäster som befinner sig i fastigheten så att de inte bedriver en 

miljöfarlig verksamhet då banken kan riskera dyra saneringskostnader vid en eventuell 

konkurs för fastighetsbolaget. Enligt R5 tittar de på hur energiförbrukningen ser ut för 
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fastighetsbolaget, om det är en energisnål användning eller är den direkt olönsam då det kan 

komma att innebära större investeringar i framtiden. R4 menar att det finns en risk med stora 

företag som har mycket kunder, leverantörer och internationella affärer då det är viktigt att 

göra en bedömning avseende vem de samarbetar med så att inte de har en negativ social- 

miljömässig påverkan. 

Kreditgivare ställs inför tre olika sorters miljö och hållbarhetsrisker vid kreditgivning till 

företag; direkt- indirekt-, och ryktesrisk (Nandy & Lodh, 2012; Thompson & Cowton, 2004). 

Direkt risk är kreditförlust till följd av miljöpåverkan som försämrar säkerheters värde 

(Thompson & Cowton, 2004; Weber et al., 2010). R1, R2 och R3 anser att bensinmackar är 

ett klassiskt exempel på direkt risk där marken kan vara förorenad till följd av nergrävda 

bränsletankar. R2, R3, R4, R5 och R6 menar att banken har en skyldighet till dokumentation 

och utredning vid pantsättning av en fastighet där det kan ha bedrivits miljöfarlig verksamhet. 

Om marken visar sig vara förorenad kan bankerna som panthavare riskera att behöva stå för 

dyra saneringskostnader, vilka i värsta fall kan överstiga värdet på säkerheten. 

Indirekt risk kan uppstå till följd av förändringar i miljölagstiftningar eller förändringar i 

konsumentbeteende vilket kan påverka företagets intäkter negativt (Thompson & Cowton, 

2004). Detta kan i sin tur leda till att företagets återbetalningsförmåga försämras (Nandy & 

Lodh, 2012). R2 anser att den indirekta risken ökar för företag som har en större 

miljöpåverkan då allt fler konsumenter idag väljer de allt mer miljömedvetna företagen. R1, 

R2 och R5 menar att nya politiska beslut kan påverka mindre miljömedvetna företag vilket 

kan resultera i en sämre återbetalningsförmåga. Vid nya lagar och regleringar hävdar R2 att 

företag kan bli tvingade att plocka bort produkter eller i värsta fall stänga ner verksamheten. 

Det finns också en risk i att mer miljömedvetna konkurrenter kan dyka upp på marknaden 

som kan påverka kundernas beteende.  

Banker är mottagliga för offentlig kritik och negativa kundreaktioner vilket får till följd att de 

står inför en ryktesrisk då de har en indirekt miljöpåverkan (Prorokowski, 2016; Thompson & 

Cowton, 2004; Weber et al., 2010). Intressenters och allmänhetens uppfattningar kan påverka 

bankens rykte både positivt och negativt (Banhalmi-Zakar & Larsen, 2015). R4 menar att det 

finns en risk vid kreditgivningen att bankens rykte och varumärke kan skadas negativt om 

banken associeras med företag som har en negativ miljö- och hållbarhetspåverkan. R1 hävdar 

också att banken inte vill sammankopplas med företag som innebär en direkt risk, till exempel 

genom förorenade marker. R2 menar att banken ur ett medieperspektiv bör ha rykterisken i 

åtanke för att minska sannolikheten för negativa reaktioner. Även R5 redogör för risken av att 

associeras med miljöförstörande företag då de är väldigt rädda om sin certifiering.  

5.4 Påverkan 

Zeidan et al. (2015) menar at det finns system som väger samman finansiella och sociala 

variabler och att de företag som har en sämre miljö- och hållbarhetpåverkan kan bli nekad 

kredit. R1 har varit med och nekat en kredit där säkerheten visat sig vara förorenad då den 

inte hade det värdet som förväntades. Samtidigt ville inte banken förknippas med finansiering 

till denna typ av verksamhet berättar R1. R1 menar att banken inte är riskfinansiärer utan det 

ska finnas en god återbetalningsförmåga och en försvarlig risk för att finansiering ska ske. R3 

redogör för att han har varit med och nekat krediter där det har funnits en tydlig negativ 

miljöpåverkan. R3 menar emellertid att det är svårt att avgöra om det enbart berodde på 

miljörisken. Enligt R3 är det många faktorer som spelar roll och miljörisk är en del av en hög 

kreditrisk. R5 har inte varit med och nekat någon kredit på grund av miljö- och 

hållbarhetsrisker men förklarar det genom att han inte själv hanterar de riktigt stora företagen. 
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Enligt R5 kan krediter sägas upp om banken anser att risk föreligger och kunden inte åtgärdar 

problemen inom en viss tid. R6 hävdar att de hellre avstår från en kredit om de inte kan utreda 

vissa miljöfrågor. R6 har varit med och nekat krediter på grund av att miljö- och 

hållbarhetsrisker förelegat. R6 berättar om ett exempel där ett företagsförvärv skulle ske och 

dotterbolaget hade en drivmedelshantering där det fanns många outredda och svårbedömda 

miljöföroreningar i marken. Kostnaderna inför en eventuell sanering var så pass svårbedömda 

att R6 valde att neka krediten.  

Enligt Coulson och Monks (1999) är det osannolikt att företag vars verksamhet har en negativ 

miljöpåverkan kan erhålla finansiering utan att hantera problemen. Bankerna kan hjälpa 

företag att identifiera och vidta åtgärder för att förhindra en negativ miljöpåverkan. R5 menar 

att det kan bli direkt nej till företag där en tydlig miljörisk föreligger och det inte finns en 

tydlig hållbarhetsplan för att åtgärda problemen. R4 redogör för att i de fall han bedömer att 

miljörisk föreligger får kunden dokumentera hur de väljer att åtgärda problemen. R4 menar att 

de kollar mycket på hur företaget själva agerar för att minska risken. Enligt R1 har de en 

dialog med kunden vid bedömning och uppföljning för att identifiera de risker som finns, hur 

de kan komma att påverka kunden och hur de kan agera för att åtgärda dessa. 

Enligt Elsakit och Worthington (2013) kan banker välja att låna ut kapital till företag som är 

miljövänliga och neka krediter till företag som inte har ett etiskt förhållningssätt och en 

negativ miljöpåverkan. Enligt R3 försöker banken uppmuntra till klimatsmarta alternativ så 

som alternativa energiutgivningsformer. Enligt R3 har de sett positivt på till exempel 

vindkraftverk men det har blivit en svår affär att räkna hem rent ekonomiskt under de senaste 

åren. R2 menar att de ser positivt på alternativ energiförbrukning men på grund av de låga 

elpriserna är det inte ekonomiskt hållbart att investera i exempelvis vindkraftverk just nu. 

Enligt R4 är det ett gott syfte att investera i alternativa energiutgivningsformer men 

återbetalningsförmåga krävs alltid. R4 hävdar att krediten faller om banken inte kan 

säkerställa investeringen på korrekt sätt. R2 menar att banken inte kan göra affärer med 

företag som är miljömässigt hållbara men inte ekonomiskt hållbara och vice versa. 

Weber et al. (2008) menar att riskbedömningen kan delas in i fem olika steg; poängsättning, 

kostnad, prissättning, uppföljning och utfall. Weber et al. (2008) hävdar att kreditgivare 

främst tar med miljö- och hållbarhetsaspekter i bedömningens första fas i vilken företagets 

risk värderas. En förklaring till detta kan vara att det saknas lämpliga system och åsikter om 

att det inte är intressant i övriga faser av bedömningen. Enligt Weber et al. (2008) finns det ett 

stort behov av system som kan integrera miljö- och hållbarhetsrisker även efter 

värderingsfasen. R3 menar att prissättning alltid differentieras utifrån ett säkerhetsperspektiv 

men är säkerheten sämre utifrån ett miljöperspektiv tas det med. Enligt R3 kan det finnas en 

differentierad prissättning för en verksamhet med miljöpåverkan men då beror det på att 

kreditrisken är högre. R1 och R3 hävdar att prissättningen inte är direkt kopplad till 

miljörisken då den är en del av den totala risken. R5 menar att företag som har en sämre 

miljöpåverkan kan få betala för risken. Enligt R3 och R5 erhåller företag med en sämre 

miljöpåverkan per automatik inte sämre villkor om de kan uppvisa att de följer uppsatta 

åtgärder. R3 menar att det däremot finns med under hela processen. R4 hävdar att 

räntevillkoren kan påverkas av en negativ miljöpåverkan. R4 menar att en lägre miljörisk 

innebär en lägre kreditrisk för banken vilket då kan ge bättre villkor. Enligt R4 är miljö- och 

hållbarhetsrisker en del av den totala kreditrisken och kunden betalar för risk. R6 menar att 

företag men en sämre miljöpåverkan inte får sämre prissättning då de istället väljer att avstå 

från den typen av krediter där risken inte är försvarlig. R6 hävdar att prissättningen bestäms 

utifrån vilket förhandlingsläge företaget är i, där lönsamma företag oftast har kommit längre i 

arbetet med miljö- och hållbarhet. 
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Coulson och Dixon (1995) menar att den ökade oron för miljö- och hållbarhetsaspekter skapar 

incitament för företag att redovisa sitt miljöarbete. Företagen vill visa på att de agerar för att 

identifiera och hantera de miljö- och hållbarhetsrisker som finns kopplat till verksamheten. 

Enligt Elsakit och Worthington (2013) kan banker välja att finansiera verksamheter som har 

för avsikt att investera i projekt och utrustning som minskar företagets miljöpåverkan. R5 

berättar att Swedbank tillhandahåller så kallade miljölån till företag som vill investera för att 

förbättra miljön, det kan exempelvis vara att införa solpaneler. R5 menar att dessa specifika 

lån kan påverka räntesättningen. Enligt Chen och Hsu (2015) minskar kreditrisken när företag 

väljer att frivilligt arbete med CSR och tvärtom ökar risken i takt med företag som inte arbetar 

med CSR. Dhaliwal et al. (2012) menar att företag som frivilligt arbetar med CSR har en 

större trovärdighet i övriga rapporter. Jiraporn et al. (2014) hävdar att företag som frivilligt 

arbetar med CSR kan erhålla bättre kreditvärdighet. Det finns incitament för företag att arbeta 

med CSR då de kan erhålla bättre villkor (Attig et al., 2013; El Ghoul et al., 2011; Nandy & 

Lodh, 2012). R1 och R2 menar att företag som frivilligt arbetar med CSR minskar miljörisken 

men att det inte är något krav från bankens sida. R1 och R2 ser emellertid det som positivt att 

företag arbetar med dessa delar då det kan komma att gynna dem in framtiden. Enligt R3 finns 

det inte någon koppling mellan företag som frivilligt arbetar med CSR och att erhålla bättre 

villkor då prissättning bestäms utifrån ett avkastningsperspektiv. R3 menar att systemen är lite 

tungrodda då den parametern inte finns med i prissättningen. R3 hävdar dock att det ses som 

positivt att arbeta med CSR och bra företag får alltid bra villkor. Enligt R4 är det positivt med 

företag som väljer att arbeta med CSR men det ger inte per automatik bättre villkor. R4 menar 

att de andra pusselbitarna måste falla på plats. Enligt R4 stärker det emellertid kundens 

trovärdighet att den arbetar för att främja miljön. R5 hävdar också att det inte finns någon 

koppling mellan bättre villkor och att frivilligt arbeta med CSR. R6 menar att de inte gör 

någon skillnad i prissättningen åt företag som arbetar med CSR. Enligt R6 har lönsamma 

företag ett bättre förhandlingsläge och ofta har de kommit längre fram i processen att arbeta 

med miljö- och hållbarhetsfrågor. R6 ser det som positivt att företag arbetar med CSR då 

utredningen av företagets miljö- och hållbarhetspåverkan underlättas. Enligt R6 är det en 

kvalitetsstämpel att företag frivilligt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor och det kan 

minska risken då de snabbare kan bli goda samarbetspartners.  

5.5 Framtida utveckling 

FI (2015) hävdar att arbetet med miljö- och hållbarhetsaspekter kommer att öka vid 

kreditgivning till företag. FI (2015) menar att det behövs tydligare reglering om hur miljö- 

och hållbarhetsarbetet ska redovisas. Alla sex respondenter i studien är övertygade om att det 

kommer fokuseras mer på miljö- och hållbarhet vid kreditgivning i framtiden. R2 spekulerar i 

att det från EU kommer införas fler lagregleringar kring ämnet som de måste rätta sig efter. 

R3 menar att det inte går att värja sig för de krav som ställs på dem utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och att banken kan jobba för att bli tydligare avseende miljö- och 

hållbarhetsarbetet. R6 tror att arbetet med miljö- och hållbarhet kommer att utvecklas mot en 

mer långsiktig process jämfört med vad det är i dagsläget. R6 och R2 hävdar att det är viktigt 

att lyssna på de intressenter banken har, såväl konsumenter som aktieägare. R2 anser att 

banken aldrig kommer att hamna i ett läge där de beviljar krediter till miljömässigt hållbara 

företag där återbetalningsförmåga saknas. Även R4 och R5 kan tänka sig att miljö-

investeringar kommer öka men att det alltid är sannolikheten för kreditförlust som är 

avgörande. Alla sex respondenterna kan se en förändring i kreditgivningsprocessen från det 

att de började sin yrkeskarriär och fram till idag. R5 som tidigare jobbat i en mindre lokal 

bank upplevde miljöarbetet mer påtagligt efter fusionen med Swedbank som är en av de större 

bankerna idag.  
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5.6 Resultat 

Bankerna spelar en stor roll som samhällsaktör för att främja en sund och hållbar utlåning. 

Bankerna kan styra kreditgivningen och välja att inte finansiera företag med en negativ miljö- 

och hållbarhetspåverkan. Alla banker som deltagit i studien integrerar miljö- och 

hållbarhetaspekter vid kreditgivningsprocessen till företag. Miljö- och hållbarhetsaspekterna 

integreras främst i riskbedömningen men kan även påverka andra steg i kreditgivnings-

processen. 

Miljö- och hållbarhetsaspekter kan påverka processens första fas då vissa branscher får ett 

direkt nej vid ansökan. Banker finansierar inte branscher såsom kärnvapenindustrin, 

verksamheter som inte beaktar mänskliga rättigheter och verksamheter vilka har en direkt 

farlig miljö- och hälsopåverkan. Företag som har en negativ påverkan på miljö och hållbarhet 

måste vidta åtgärder för att uppfylla de lagstadgade krav som ställs på verksamheten. Det är 

viktigt att ha en tydlig hållbarhetsplan. Om det krävs tillstånd för att bedriva verksamheten är 

det viktigt att dessa finns och är godkända. Bankerna vill gärna vara med och investera i 

miljömedvetna företag men de måste alltid kunna säkerställa återbetalningsförmågan hos 

kunden. Företag kan inte enbart vara miljömässigt hållbara utan de måste också vara 

ekonomiskt hållbara för att krediten ska kunna säkerställas på rätt sätt. 

Miljö- och hållbarhetsaspekter påverkar främst riskbedömningen då miljö- och 

hållbarhetsrisker utgör en del av den totala kreditrisk banken ställs inför. Miljö- och 

hållbarhetrisker kan delas in i tre olika kategorier: direkt-, indirekt- och ryktesrisk. Direkt risk 

påverkar den kreditrisk banken ställs inför när en säkerhet förlorat värde till följd av 

föroreningar. Den indirekta risken påverkar bedömningen genom att nya politiska beslut kan 

komma att försämra återbetalningsförmågan hos kunden och förändra konsumentbeteende. 

Ryktesrisken ökar risken för att bankens varumärke försämras genom association med 

verksamheter som har en negativ miljö- och hållbarhetspåverkan. 

En del av företagsrådgivarna menar att miljö- och hållbarhetsrisker påverkar prissättningen 

medan en del anser att priset differentieras utifrån kreditrisken. Kunden får alltid betala för 

risk. Ingen av företagsrådgivarna anser att företag som frivilligt arbetar med CSR erhåller 

bättre villkor då systemen saknar den metodiken. Ett frivilligt arbete med CSR stärker 

emellertid trovärdigheten hos kunden. Bra företag får alltid bra villkor vid en 

kreditbedömning. 

Miljö- och hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningsprocessen vid det initiala mötet, 

riskbedömningen, prissättningen och vid uppföljning. Det har skett mycket de senaste åren 

avseende arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor vid kreditgivning till företag. Miljö- och 

hållbarhetsrisker har fått större utrymme vid riskbedömningen. 
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6. Slutsats  

I kapitel sex presenteras studiens slutsatser. Vidare redogörs för de bidrag som framkommit 

av slutsatserna, för att sedan ge förslag åt framtida forskning inom ämnet. 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera de krav som banken ställer på 

företag vid en kreditgivning ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Syftet har också varit att 

förstå hur miljö- och hållbarhet påverkar riskbedömningen. Vi har intervjuat sex olika 

företagsrådgivare på fyra olika banker för att besvara syfte och forskningsfråga, vilken är hur 

miljö- och hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningsprocessen till företag. Vi kan 

konstatera att alla representerade banker integrerar miljö- och hållbarhetsaspekter vid 

kreditgivning till företag. Aspekterna integreras i hela kreditgivningsprocessen men beaktas 

främst vid själva riskbedömningen. Företag kan bli nekade kredit vid det initiala mötet på 

grund av en negativ miljö- och hållbarhetspåverkan. Vissa branscher anses vara rödmarkerade 

och dessa vill banken inte associeras med. För att banken ska finansiera företag med en 

negativ miljö- och hållbarhetspåverkan krävs att kunden uppfyller de lagreglerade krav som 

finns på den specifika verksamheten. Banken kan även själv ha interna krav som ska vara 

uppfyllda för att finansiering ska beviljas. Om kunden inte uppfyller dessa krav kan de behöva 

vidta åtgärder innan finansiering kan ske. Det är viktigt med dokumentation, till exempel ifall 

tillstånd finns, vilka affärsrelationer verksamheten har och om någon extern värdering har 

gjorts. Samtidigt investerar bankerna inte i miljövänliga alternativ om de inte kan säkerställa 

krediten på rätt sätt. De vill gärna investera i mer miljövänliga alternativ men 

återbetalningsförmågan är alltid avgörande vid en kreditbedömning. 

Vi menar att det finns både finansiella och icke-finansiella fördelar med att integrera miljö- 

och hållbarhetsaspekter i kreditgivningsprocessen. Bankerna ställs inför tre olika typer av risk 

vid kreditbedömningen utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv: direkt-, indirekt- och 

ryktesrisk. Vi drar slutsatsen att alla dessa risker beaktas under kreditgivningsprocessen. 

Riskerna påverkar olika mycket beroende på den specifika situationen. Den direkta risken är 

viktigt att utreda då förlust i säkerheter kan innebära stora kostnader för banken. Den indirekta 

risken är vidare viktig att analysera för framtida återbetalningsförmåga. Ryktesrisken är även 

den viktig att ta i beaktning då bankens varumärke står på spel. Vi menar att banken kan 

erhålla icke-finansiella fördelar då de kan välja vilka företag de vill investera i. Att associeras 

med verksamheter som har en negativ miljö- och hållbarhetspåverkan kan skada bankens 

rykte. Vi menar att miljö- och hållbarhetsrisker kan vara en finansiell fördel då dessa 

förbättrar kreditbedömningen. 

En del av företagsrådgivarna menar att miljö- och hållbarhetsrisker inte påverkar 

prissättningen då pris differentieras utifrån kreditrisk. En del respondenter menar att 

prissättningen påverkas av miljö- och hållbarhetrisker då de utgör en del av den totala risk 

banken ställs inför. Vi konstaterar att en sämre miljö- och hållbarhetspåverkan påverkar 

prissättningen då miljö- och hållbarhetsrisker är en del av den totala kreditrisken. Vi antar att 

de olika svaren beror på att system idag inte innefattar en direkt koppling mellan miljörisker 

och prissättning. Företag som har en sämre påverkan erhåller emellertid per automatik inte 

sämre villkor än andra företag om de vidtar de åtgärder som krävs och uppfyller de krav som 

ställs på verksamheten. Kreditrisken styr prissättningen och kunden får alltid betala för risk. 

En del av företagsrådgivarna menar att de avstår från krediter där risken är för hög och att de 

därför inte differentierar pris utifrån miljö- och hållbarhetrisker. Vi antar att de inte nekar alla 

krediter med miljö- och hållbarhetsrisker så länge de håller sig inom de reglerade krav som 
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finns. Miljö- och hållbarhetsrisker utgör en del av den totala kreditrisken och påverkar därför 

prissättningen.  

Vi kan vidare konstatera att företag som frivilligt arbetar med CSR inte erhåller bättre villkor 

vid en kreditgivning. Systemen för kreditbedömningen är tungrodda och innehåller inte en 

sådan metodik. Alla bankerna vill vara med och finansiera bra alternativ men resten av 

pusselbitarna i kreditbedömningen måste också falla på plats. Företag som aktivt arbetar för 

att främja miljö- och hållbarhet ses emellertid som väldigt positivt. Somliga av 

företagsrådgivarna menar att ett positivt CSR-arbete stärker trovärdigheten i övriga rapporter. 

En del av företagsrådgivarna menar att det är förhandlingsläget som styr prissättningen och att 

lönsamma företag är i en bättre sits. Vidare menar de att lönsamma företag ofta ligger i 

framkant med miljö- och hållbarhetsarbetet och att dessa företag alltid får bra villkor. Vi anser 

att det inte föreligger något samband mellan bättre villkor och frivilligt CSR-arbete då 

kreditrisken är i fokus vid prissättning. Vi menar emellertid att det kan påverka förtroendet för 

kunden, vilket har positiv inverkan på kreditgivningen.  

Vi konstaterar att arbetet med miljö- och hållbarhetsaspekter har utvecklats snabbt under de 

senaste åren. Vi antar vidare att arbetet kommer att fortsätta utvecklas då bankerna inte kan 

värja sig för det tryck som ställs på dem från interna och externa intressenter. Vi hävdar att 

bankerna kommer att lägga mer tid och energi på miljö- och hållbarhetsfrågor om de riskerar 

större ekonomiska förluster utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi menar att det kan 

komma att ske en utveckling av de system som bankerna använder vid riskbedömningen där 

sociala variabler får en större påverkan förutsatt att kraven från samhället ökar. 

6.1 Bidrag 

 Företag som frivilligt arbetar för att främja miljö- och hållbarhet erhåller inte bättre 

villkor 

 Miljö- och hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningsprocessen men främst 

riskbedömningen 

 Miljö- och hållbarhetsrisker påverkar prissättningen då de är en del av den totala 

kreditrisken 

 

6.2 Framtida forskning 

Vi antar att arbetet med miljö- och hållbarhetsaspekter kommer fortsätta att utvecklas. Det är 

därför vidare intressant att studera hur det kommer att påverka kreditgivningsprocessen även i 

framtiden. Det är troligt att miljö- och hållbarhetsaspekter kommer att få en större roll i de 

framtida bedömningssystem banken använder sig av vid kreditgivning och det kan därför vara 

relevant att forska kring de system som finns samt de system som kan komma att utvecklas. 

Det kan även vara en intressant aspekt att studera hur företagare ställer sig till de krav som 

ställs på dem kopplat till miljö och hållbarhet, för att förstå om de krav som ställs från banken 

är rimliga, liksom lagarna. Scholtens (2009) menar att Sverige är ett av de länder som uppnår 

ett lägre värde på CSR kopplat till banksektorn och det kan därför vara betydelsefullt att 

utföra en liknande studie i andra länder att jämföra resultaten med.   
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Bilagor 

1. Intervjuguide: 

Kreditgivning 

Beskriv hur din yrkesroll ser ut. Även hur länge i yrkesrollen, på kontoret och i 

bankbranschen? 

Beskriv övergripande vilka aspekter som är viktiga att beakta vid en kreditgivning. 

Hur skulle du vilja beskriva bankens roll som kreditgivare? 

Hållbarhet 

Vilken roll spelar begreppet hållbarhet i samband med kreditgivingen? På vilket sätt? Varför? 

Hur inkluderar du det i kreditgivningsprocessen? Samt var inhämtas informationen? 

Årsredovisningar? Personlig kommunikation? 

Beskriv hur banken önskar att hållbarhetsaspekten inkluderas i kreditgivningen. Skillnader 

mellan önskvärt och faktiskt utfall? 

Miljö 

Vilken roll spelar begreppet miljö i samband med kreditgivingen? På vilket sätt? Varför? 

Hur inkluderar du det i kreditgivningsprocessen? Samt var inhämtas informationen? 

Årsredovisningar? Personlig kommunikation? 

Beskriv hur banken önskar att miljöaspekten inkluderas i kreditgivningen. Skillnader mellan 

önskvärt och faktiskt utfall? 

Risk 

Har er bank några riktlinjer för när miljö- och hållbarhetsbedömningar inte behöver 

genomföras/måste genomföras? Inkluderas även små företag? Små krediter? 

Finns det vissa branscher eller andra varningssignaler du särskilt tittar på vid kreditgivning 

med miljö- och hållbarhetsaspekter i åtanke? Vilka är dessa? Varför? Hur hanteras dessa? 

Vad ser du för risker för banken med företag som har en större miljöpåverkan? Varför? Hur 

jämförs dessa risker gentemot andra risker banken ställs inför vid en kreditgivning? 

Vad har ni för åtgärder för att minska risken till företag som har en större miljöpåverkan och 

som är mindre hållbara? 

Har du nekat krediter till företag på grund av sämre miljö- och hållbarhetspåverkan? Ja/nej – 

varför/varför inte? 

När i kreditgivningsprocessen beaktar ni miljö- och hållbarhetsaspekter? Bara under början? 

Bara under slutet? Genomgående under kreditgivningen? 
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Beskriv hur du hanterar företag som frivilligt arbetar för att främja miljön och en hållbar 

framtid, exempelvis genom CSR-arbete (corporate social responsibility). Minskar det risken? 

ESG-produkter, hållbar profil. 

Beskriv några finansiella fördelar genom att inkludera miljö- och hållbarhetsaspekter i 

kreditgivningen. 

Framtida utveckling 

Beskriv förändringen i hanteringen av miljö- och hållbarhetsaspekter vid kreditgivningen från 

du började i din yrkesroll tills nu. 

Beskriv hur du tror att banken kommer att arbeta med miljö och hållbarhet i kreditgivningen i 

framtiden. Skillnader från hur det hanteras idag? Finns det redan några planer? 

Avslutande 

Finns det något du vill tillägga som du upplevet att du inte fått sagt? 

Har du någon kollega du skulle kunna rekommendera oss för en ytterligare intervju? 

Får vi lov att återkomma om vi har några ytterligare frågor? 

Har du några frågor till oss? 
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