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Klimatförändringar är något som påverkar oss alla. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva
kommer vår planet att skadas och vår livsstil dramatiskt att förändras. Det senaste decenniet
har allmänhetens oro för miljön ökat markant och företag har varit tvungna att ta till åtgärder
för att kunna attrahera kunder, investerare och personal. Även finanssektorn har varit tvungna
att ta till åtgärder eftersom klimatförändringar är ett hot mot den finansiella stabiliteten och
det långsiktiga välståndet. Banker måste arbeta med ansvarsfull kreditgivning, det vill säga
skydda sina kunder mot överskuldsättning men också arbeta för att minska sin indirekta
miljöpåverkan. Banker har en avgörande roll för den hållbara utvecklingen eftersom de väljer
vilka företag och projekt de vill hjälpa till att finansiera. Genom att undersöka företags
miljöpåverkan och risk innan en kredit kan beviljas kan banker påverka företag med en
negativ miljöpåverkan att ta till åtgärder. Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare
förståelse för hur banker med verksamhet i Sverige arbetar med ansvarsfull kreditgivning till
företag, hur det påverkar bedömningen samt hur det skiljer sig åt mellan olika banker. Syftet
är även att undersöka vilka verktyg banker tillämpar i sin kreditbedömning för att analysera
företags miljöpåverkan och risk.
Studien utgår ifrån en deduktiv ansats med ett kvalitativt angreppssätt. Undersökningen består
av intervjuer med sex anställda från tre olika banker. Dessa banker är Nordea, Danske Bank
och Handelsbanken.
Studiens slutsatser är att de undersökta bankerna försöker arbeta med ansvarsfull
kreditgivning ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv genom att minska sin indirekta
miljöpåverkan. Studien visar dock att banker inte alltid undersöker ett företags miljöpåverkan
och risk. Det är när handläggaren anser att det finns en uppenbar risk inom den bransch som
företaget är verksamt inom eller (i en bank) när kreditbeloppet uppgår till en viss nivå, som
miljöanalysen genomförs. Miljö- och hållbarhetsfaktorer påverkar kreditbeslutet eftersom
banker inte vill finansiera företag som innebär en för stor risk för dem. Finansinspektionen
anser att banker bör inleda en dialog med företag som har en negativ miljöpåverkan om
åtgärder. Studien visar dock att banker i dagsläget normalt inte ställer krav på åtgärd. De
undersökta bankerna arbetar med ansvarsfull kreditgivning på likartat sätt, dock skiljer sig
deras verktyg och hjälpmedel åt. Studien visar att vissa banker inte har något standardiserat
internt verktyg för de anställda att bedöma ett företags miljöpåverkan och risk. Handläggare
får använda sin egen kunskap och erfarenhet för att göra miljöbedömningen. Det bör införas
verktyg för att säkerställa en objektiv bedömning och fungera som ett stöd för handläggare.
Handläggare bör utbildas mer inom ansvarsfull kreditgivning och hållbarhet, också för att
kunna föra en dialog med företag om miljörisker. Studien visar att större företag väljer att inte
finansieras av banker som inte har en tydligt uttalad miljö- och hållbarhetspolicy. Studiens
slutsatser har bekräftats av Svenska Bankföreningen.
Nyckelord: Ansvarsfull kreditgivning, bank, utlåning, företagsfinansiering, risk, miljö och
hållbarhet.
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Climate change is something that affects us all. If we do not change our way of living, our
planet will be damaged and our lifestyle dramatically changed. Over the past decade, public
concern about the environment has increased significantly and companies have had to take
measures to attract customers, investors and employees. The financial sector has also had to
take action because climate change is a threat to financial stability and long-term prosperity.
Banks must work with responsible lending, that is to say, protect their customers from over
indebtedness but also work to reduce their indirect environmental impact. Banks have a
crucial role for sustainable development because they choose which companies and projects
they want to help finance. By examining corporate environmental impact and risk before a
credit can be granted, banks can influence companies with a negative environmental impact to
take action. The purpose of this paper is to contribute to a deeper understanding of how banks
with activities in Sweden work with responsible lending to companies, how it affects the
assessment and how it differs between banks. The purpose is also to investigate what tools
banks apply in their credit assessment to analyze companies’ environmental impact and risk.
The study is based on a deductive method with a qualitative approach. The survey consists of
interviews with six employees from three different banks. These banks are Nordea, Danske
Bank and Handelsbanken.
The survey's conclusions are that the investigated banks try to work with responsible lending
from an environmental and sustainability perspective by reducing their indirect environmental
impact. However, the survey shows that banks do not always investigate the environmental
impact and risk of a company. This is when the credit analytics considers that there is an
obvious risk within the industry in which the company operates or (in one bank) when the
credit amount is at a certain level, as the environmental analysis is carried out. Environmental
and sustainability factors affect the credit decision because banks do not want to finance
companies that involve a high risk for them. The Swedish Financial Supervisory Authority
believes that banks should start a dialogue with companies that have a negative environmental
impact, to take actions. The survey shows, however, that banks do not currently demand such
measures. The investigated banks work in a similar way with responsible lending, however,
their tools differ. The survey shows that some banks do not have standardized internal tools
for employees to assess companies’ environmental impact and risk. The credit analytics has to
use own knowledge and experience to make the assessment. Tools should be introduced to
ensure an objective assessment and work as a support for credit analytics. Credit analytics
should be educated more regarding responsible lending and sustainability, also in order to
engage in dialogue with companies about environmental risks. The survey shows that larger
companies choose not to be financed by banks that do not have a clearly stated environmental
and sustainability policy. The findings of the survey have been confirmed by the Swedish
Bankers’ Association.
Keywords: Responsible lending, bank, credit, corporate financing, risk, environment and
sustainability.
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1. Inledning
I detta inledande kapitel ges en introduktion till ämnet hållbarhet och varför det är viktigt att
arbeta för en hållbar utveckling. Introduktionen belyser att finanssektorn bör arbeta mer med
miljö- och hållbarhetsfrågor samt att banker har en avgörande roll för den hållbara
utvecklingen genom ansvarsfull kreditgivning.

1.1 Problembakgrund
Klimatförändringar eller global uppvärmning som det också kallas är något som påverkar oss
alla. I ett land som Sverige märks det till exempel att vintrarna har blivit varmare med mindre
snö och mer regn. Vi värmer upp våra hus och bilar, vi flyger jorden runt på semestrar och i
arbetet, våra varor framställs i fabriker i andra länder och transporteras sedan långa vägar.
Klimatet förändras på grund av vår livsstil, särskilt i utvecklade rika länder enligt Europeiska
kommissionen (2006). Idag är det nästan en femtedel av jordens befolkning, 1,2 miljarder
människor, som inte har tillgång till rent dricksvatten. Under 1900-talet ökade den globala
medeltemperaturen med 6 °C. Om temperaturen ökar med 2,5 °C kommer ytterligare 2-3
miljarder människor att drabbas av vattenbrist. Med denna temperaturökning skulle även 50
miljoner människor riskera att dö av hunger, utöver de 850 miljoner människor som redan
riskerar det idag. 210 miljoner människors liv skulle även riskeras av tropiska sjukdomar som
exempelvis malaria som kan komma att spridas. Polarisen smälter, glaciärer krymper,
havsnivån stiger och under de tio senaste åren har det inträffat tre gånger så många
väderrelaterade naturkatastrofer som under 1960-talet (Europeiska kommissionen, 2006). Om
detta inte stoppas kommer jorden att skadas och vårt sätt att leva dramatiskt förändras.
Under Förenta nationernas (FN) klimatkonferens i Paris 2015 enades världens länder för
första gången i historien om ett gemensamt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, för att
tillsammans bidra till en minskning av växthusgaser (Regeringskansliet, u.å.). Avtalet innebär
bland annat att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader, att varje land ska
ha en enskild klimatplan med mål och att ländernas ambitioner på sikt ska öka. Varje land ska
minska sina utsläpp på hemmaplan eller finansiera klimatprojekt i fattigare länder, varje land
ska också redovisa sina utsläpp till FN och genom ett gemensamt system ska det gå att följa
hur det går för länderna. Avtalets syfte är att världen ska gå mot en hållbar utveckling, enligt
Regeringskansliet (u.å.). Begreppet hållbar utveckling definierades 1987 som ”utveckling
som möter dagens behov utan att äventyra förmågan för framtida generationer att tillgodose
sina behov”, enligt Nath, Nayak och Goel (2014).
Det senaste decenniet har allmänhetens oro för miljön ökat markant och företag har varit
tvungna att ta till åtgärder för att kunna attrahera kunder, investerare och personal. Hårdare
lagstiftning har också lett till att företag med en stor negativ miljöpåverkan har fått
ekonomiska konsekvenser (Goyal & Joshi, 2011). Till exempel kostade det 3,5 miljarder
dollar för det amerikanska företaget Exxon att städa upp efter deras oljeutsläpp i Alaska.
Exxon fick även ett skadeståndsanspråk på 15 miljarder dollar på grund av detta oljeutsläpp,
uppger Thompson (1998). För att skapa ett hållbart samhälle anser den svenska regeringen att
företag har en stor roll att spela. Klimathot, korruption, dåliga arbetsvillkor och kränkningar
av mänskliga rättigheter är några av de utmaningarna som världen står inför. Enligt
regeringen anses ofta svenska företag ledande inom hållbarhet, majoriteten av de största
svenska företagen tar fram hållbarhetsrapporter där de informerar om sitt hållbarhetsarbete.
Hållbarhetsfrågor är ett långsiktigt arbete där rapportering är ett viktigt verktyg. Med
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bakgrund av det och grundat på ett nytt EU-direktiv har regeringen beslutat att alla stora
företag måste hållbarhetsrapportera från och med år 2017 (Johansson, 2016).
En annan aktör som har en väsentlig roll för den hållbara utvecklingen är bankerna. Mark
Carney, chef för Bank of England och ordförande i Financial Stability Board, menar att
klimatförändringen är ett hot mot den finansiella stabiliteten och det långsiktiga välståndet
(Finansinspektionen, 2015). Bankernas utlåning till allmänheten i Sverige uppgick år 2015 till
3 817 miljarder kronor. Cirka 33 procent av detta, 1 249 miljarder kronor var utlåning till
företag (Svenska Bankföreningen, 2016). Om detta kapital investeras i företag som har en stor
negativ miljöpåverkan kan det få stora konsekvenser för miljön. Jämfört med andra sektorer
är banksektorn relativt ren och har inte en så stor direkt påverkan på miljön, dock har de en
stor indirekt påverkan menar Weber, Diaz och Schwegler (2014). Banker avgör vilka
verksamheter, investeringar och projekt som ska finansieras genom sin kreditgivning. Genom
att ta reda på ändamålet med krediten, bevilja eller neka företag kredit och genom att ställa
krav kan banker påverka den hållbara utvecklingen positivt. Banker kan exempelvis ställa
krav på företag med en negativ miljöpåverkan att åtgärda detta innan en kredit kan beviljas
(Finansinspektionen, 2015; Thompson, 1998). Därför är det avgörande att banker har en
ansvarsfull kreditgivning, att de skyddar sina kunder mot överskuldsättning men att de också
undersöker ett företags miljöpåverkan och risk innan en kredit kan beviljas.

1.2 Problemdiskussion
Tidigare forskning (Finansinspektionen, 2015; Nath, Nayak & Goel, 2014; Thompson 1998)
visar att banker har en avgörande roll för den hållbara utvecklingen men frågan är om banker
nekar stora lönsamma kunder krediter på grund av att de inte har tagit hänsyn till miljö- och
hållbarhetsaspekter. Banker har inte varit intresserade av sin eller sina kunders miljösituation
eller miljöpåverkan tidigare. Detta har dock förändrats det senaste decenniet och banker har
börjat arbeta mer med både sin egen och sina kunders miljöpåverkan. Vissa banker har även
nischat sig inom social banking, green banking, ethical banking, agri-banking och global
banking, enligt Goyal och Joshi (2011).
Det är viktigt att banken tar in information om företag och dess projekt för att identifiera och
bedöma miljö- och hållbarhetsrisker (Banhalmi-Zakar & Vammen Larsen, 2015; Elsakit &
Worthington, 2013; Svensson & Ulvenblad, 1994). Ett exempel på risk är om banken blir
ansvarig för att städa upp en förorenad plats som banken tagit som säkerhet, på grund av att
låntagaren inte kan betala. Ett annat exempel på risk är om en bank har hjälpt ett företag att
investera i ett projekt som av media uppmärksammas som skadligt för miljön. Även om
banken inte är direkt ansvariga eller har begått något brott kan kunder på grund av detta välja
att byta bank. Denna ryktesrisk kan vara skadlig för bankens anseende och kan resultera i
stora konsekvenser för framtida intäkter, enligt Thompson (1998).
Banksektorn bygger på allmänhetens förtroende, banker måste vara ansvarsfulla för att
upprätthålla kunders förtroende och sitt varumärke. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför
oberoende mätningar av kundnöjdheten inom olika branscher och är en viktig indikator för
banker. Resultatet av mätningen för bank- och finansbranschen år 2016 visade att
kundnöjdheten hade backat markant. Nöjdheten bland privatkunder hade minskat med -5,2
enheter och på företagssidan var motsvarande siffra -4,4 enheter. Denna nedgång kan kopplas
till ett minskat förtroende för branschen som helhet. Andelen kunder som känner ett lågt
förtroende hade under 2016 ökat med 11 indexenheter, från 14 procent till 25 procent.

2

Kunderna efterfrågar bland annat omtänksamhet, kundnytta och transparens (Nyman, 2016).
Ansvarsfull kreditgivning är ett sätt för banker att öka kundnöjdheten.
Banker är inte intresserade av att ha rollen som ”miljö- och hållbarhetspolis” (Elsakit &
Worthington, 2013) men forskning visar att det finns många möjligheter för banker med ett
hållbarhetstänk. Banker kan till exempel hjälpa företag som behöver genomföra
hållbarhetsfrämjande investeringar med finansiering (Jeucken & Bouma, 1999). Forskning
visar också att det finns en positiv korrelation mellan miljöprestanda och ekonomiska resultat.
Därför finns det anledning för banker att arbeta med kunder som arbetar med miljö- och
hållbarhetsaspekter (Jeucken & Bouma, 1999; Nath, Nayak & Goel, 2014; Weber, Fenchel &
Scholz, 2008). Att banker utvecklar och arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor kommer att
bli mer och mer viktigt för att nå konkurrensfördelar. Banker kan också genom att förbättra
sin riskhantering undvika att drabbas av kreditförluster. På samma sätt kommer banker som
ignorerar dessa frågor inom en snar framtid få konkurrensnackdelar eftersom de antagligen
kommer att ta risker som de sedan inte kan hantera, enligt Weber, Fenchel och Scholz (2008).
De flesta banker har börjat inse att det är viktigt att vara medveten om miljö- och
hållbarhetsfrågor, dock har de mycket kvar att lära, enligt Goyal och Joshi (2011). Weber,
Diaz och Schwegler (2014) menar att finanssektorn är sämre på hållbarhetsarbete jämfört med
andra sektorer trots att de kan ha en sådan stor inverkan på den hållbara utvecklingen. Weber,
Fenchel och Scholz (2008) studie visar att banker inte analyserar miljö- och
hållbarhetsriskerna i hela kreditgivningsprocessen vilket de bör för att kunna garantera en
lämplig riskhantering. En korrekt riskhantering resulterar i att banker tar mindre kreditrisker
och drabbas av färre kreditförluster (Nath, Nayak & Goel, 2014). En rapport av KPMG (2016)
visar att banker inte har tillräckliga verktyg för att bedöma ett företags miljöpåverkan och
risk. Enligt KPMG (2016) finns det inte heller tillräckligt med forskning om vilka hjälpmedel
banker bör använda i sin kreditanalys av företag när det gäller miljö- och hållbarhetsaspekter.
Den svenska Finansinspektionen (2015) anser även att banker bör bli mer öppna så att kunder,
investerare och andra intressenter kan bilda sig en uppfattning om hur banker arbetar med
hållbarhet i sin kreditgivning till företag. Då det är en brist på forskning om hur banker arbetar
med ansvarsfull kreditgivning till företag ämnar denna uppsats att undersöka detta vidare.

1.3 Problemformuleringar






Varför arbetar banker med ansvarsfull kreditgivning till företag?
Hur tillämpar banker ansvarsfull kreditgivning i sin bedömning?
Hur hanterar banker miljö- och hållbarhetsrisker i sin bedömning?
Vilka verktyg använder sig banker av?
Vad är nästa steg i bankers miljö- och hållbarhetsarbete?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare förståelse för hur banker med verksamhet
i Sverige arbetar med ansvarsfull kreditgivning till företag, hur det påverkar bedömningen
samt hur det skiljer sig åt mellan olika banker. Syftet är även att undersöka vilka verktyg
banker tillämpar i sin kreditbedömning för att analysera företags miljöpåverkan och risk.

1.5 Avgränsning
Eftersom hållbarhet är ett brett område avgränsas denna uppsats till att endast behandla
ansvarsfull kreditgivning (responsible lending) utifrån ett miljöperspektiv. Andra faktorer
inom ämnet hållbarhet som till exempel mänskliga rättigheter, korruption och jämställdhet
behandlas inte.
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Ansvarsfull kreditgivning innebär att banker ska skydda sina kunder mot överskuldsättning
men också att de arbetar för att minska sin indirekta miljöpåverkan. Det är ett brett begrepp
vilket gör att i denna uppsats behandlas ansvarsfull kreditgivning ur ett miljöperspektiv och
inte ur ett konsumentperspektiv. Det vill säga överskuldsättning behandlas inte vidare utan
fokus är på bankernas indirekta miljöpåverkan.
Vidare avgränsas uppsatsen till företag med en uppskattad omsättning över femtio miljoner.
Denna avgränsning har gjorts då mindre företag generellt sett har en mindre miljöpåverkan
och är därför mindre relevanta och intressanta i denna studie. På grund av detta undersöks tre
större banker; Nordea Bank AB, Danske Bank A/S och Svenska Handelsbanken 1, då mindre
banker ofta har utlåning på mindre belopp eller inte har företagsutlåning över huvud taget.

1.6 Disposition

1. Inledning

2. Teoretisk
referensram

3. Metod

4. Empiri

5. Analys

6. Diskussion

7. Slutsats

1

•I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till studiens problem. Vidare förs en diskussion
som leder fram till studiens problemformuleringar, syfte och avgränsningar.

•Uppsatsens andra kapitel redogör för den teoretiska referensramen. Kapitlet beskriver
bland annat bankernas funktion i samhället, hur kreditprocessen för företag går till och vad
ansvarsfull kreditgivning innebär.

•I metodkapitlet motiveras de metodval som varit till grund för studien. Vidare beskrivs hur
studien gått tillväga och dess trovärdighet diskuteras.

•Empiriavsnittet presenterar empirin från studien som genomfördes med sex stycken
anställda från tre olika banker.

•I femte kapitlet analyseras undersökningens empiri med hjälp av teori, modeller och
tidigare forskning från den teoretiska referensramen.

•Diskussionsavsnittet diskuterar ansvarsfull kreditgivning, kreditenhetens samarbete med
inversteringsenheten och studiens begränsningar. Avslutningsvis ges förslag till vidare
forskning.

•I uppsatsens sista kapitel dras slutsatser från analysen. Avslutningsvis presenteras Svenska
Bankföreningens kommentarer av studiens slutsatser.

Bankerna benämns fortsättningsvis som Nordea, Danske Bank och Handelsbanken.
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2. Teoretisk referensram
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis vilken funktion banker har i samhället, vilka lagkrav de
måste förhålla sig till och hur banker analyserar företag vid kreditgivning. Vidare beskrivs
vad ansvarsfull kreditgivning innebär, vad en hållbarhetsrapportering ska innehålla, vilken
miljöpåverkan banker har samt vilka risker banker bör ta hänsyn till i sin kreditbedömning. I
slutet av kapitlet behandlas exempel på vilka verktyg banker kan använda i sin kreditgivning
för att bedöma ett företags miljöpåverkan och risk.

2.1 Bankers funktion i samhället
Jeucken och Bouma (1999) anser att banker har en viktig roll i ekonomin eftersom de
fungerar som mellanhänder mellan människor/företag med brist på pengar och
människor/företag med överskott av pengar. Det är därför banker existerar, enligt Heffernan
(1996). År 2015 uppgick svenska bankernas utlåning till 3 817 miljarder kronor, enligt
Svenska Bankföreningen (2016). Cirka 30 procent, 1 138 miljarder kronor var utlåning till
svenska hushåll och cirka 33 procent, 1 249 miljarder kronor var utlåning till svenska företag,
se tabell 1. Banker har en stor roll i människors och företags vardag, enligt Goyal och Joshi
(2011). För hushåll är banker en nödvändighet för att kunna betala räkningar, handla med
kort, spara pengar på konton, i fonder och aktier samt låna pengar för husköp och konsumtion.
De tjänster och produkter som banker tillhandahåller är också en förutsättning för att företag
på ett effektivt sätt ska få tillgång till kapital för att investera och expandera, kunna ta betalt
samt betala (Svenska Bankföreningen, 2014).
Tabell 1 Bankers utlåning till allmänheten (Svenska Bankföreningen, 2016).

Total utlåning miljarder kronor
Varav: Hushåll
Företag
Offentlig sektor
Utlandet
Övriga

100%
30%
33%
3%
33%
1%

2015-12-31
3 817
1 138
1 249
100
1 256
75

Banker arbetar med utlåning, inlåning, investeringar, rådgivning, betalningar, garantier och
mycket mer. Kärnverksamheterna, in- och utlåning, genererar två huvudsakliga inkomstkällor
för banker, ränteintäkter och provisionsintäkter (Svenska Bankföreningen, 2016; Jeucken &
Bouma, 1999). Det är inte ovanligt att skilja mellan olika avdelningar som investment
banking, commersiell banking, corporate banking, private banking, trade finance,
elektroniska banktjänster, värdepapper, finansiering, sparande och så vidare. Vissa banker
specialiserar sig på en eller flera av dessa områden men universella banker brukar omfatta alla
dessa verksamheter, enligt Jeucken och Bouma (1999).
Banker bestämmer vilka företag och projekt de vill hjälpa till att finansiera, men de är
reglerade och påverkas av bland annat lagstiftning, Riksbankens krav på bankernas
kassaställning samt räntan för deras upplåning i Riksbanken. Banker påverkas även av den
politiska utvecklingen i samhället (Broomé, Elmér & Nylén, 1995). En anledning till att
banksektorn, till skillnad från många andra sektorer, är så hårt reglerade är att om en bank
skulle gå i konkurs skulle det ha en stor påverkan på hela samhället. Konkursen av den
amerikanska investment banken Lehman Brothers år 2008 är ett exempel på detta (De Haas &
Van Horen, 2012). Det är oerhört viktigt för samhället att det finns ett förtroende för banker
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och finansmarknaden. Skulle människor inte lita på banker och istället ha sina pengar i
madrassen skulle hela marknadsekonomin stagnera, enligt Heffernan (1996).

2.2 Lagen om bank- och finansieringsrörelse
I Sverige regleras banksektorn av Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). I
LBF finns det bland annat bestämmelser om vad som krävs för att få tillstånd att bedriva en
bank- eller finansieringsrörelse, vilken verksamhet som får bedrivas, kreditprövningen, vilken
egendom som får ägas och regler om tillsyn samt sanktioner. När det gäller bankers
kreditprövning står det att kreditinstitutet ska göra en kreditprövning innan kreditinstitutet
beslutar att bevilja en kredit, där risken ska prövas. Institutet får bara bevilja en kredit om de
på goda grunder kan förvänta sig att förpliktelserna blir fullgjorda (8 kap. 1 § LBF).
Kreditinstitutet måste ha tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja
krediten (8 kap. 2 § LBF). LBF har också bestämmelser om hur kreditinstitutet ska reglera
riskhanteringen. Ett kreditinstitut ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha
kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Ett kreditinstitut ska särskilt se till
att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker sammantagna inte
medför att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras (6 kap. 2 § LBF).
Bankers kreditgivning är i första hand reglerad utifrån risk, enligt Finansinspektionen (2015).
Banker ska bedöma en kredittagares återbetalningsförmåga genom att beakta alla
omständigheter av betydelse. Detta innebär att om en kredittagares verksamhet har skadliga
effekter på miljön som kan resultera i skadeståndskostnader i framtiden eller att kredittagaren
inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser ska banker lägga sådana omständigheter till
grund för bedömningen av kreditrisken. På samma sätt ska eventuella miljörisker förknippade
med säkerheten för lånet beaktas. Finansinspektionen (2015) menar att den hänsyn som
bankerna behöver ta är strikt affärsmässig. Banker behöver inte beakta ytterligare miljö- eller
hållbarhetsaspekter om sådana aspekter inte bedöms påverka återbetalningsförmågan hos
kredittagaren eller värdet på eventuella säkerheter för lånet.
Lagen om bank- och finansieringsrörelse är den grundläggande lagen banker måste följa.
Dock finns det många fler lagar och förordningar som banker måste förhålla sig till, bland
annat Kapitaltäckningsförordningen, Konsumentkreditlagen, Lag om säkerställda
obligationer, Betaltjänstlagen, Insättningsgarantilagen och Penningtvättslagen (Svenska
Bankföreningen, u.å.).

2.3 Kreditgivningsbedömning
När företag behöver kapital är finansiering genom en bank det vanligaste alternativet i Sverige
(Bruns & Fletcher, 2008; Svenska Bankföreningen, u.å.). Enligt Bruns och Fletcher (2008)
väljer många företag att ta lån via en bank eftersom det är tryggt och inte påverkar ägarskapet.
Företag kan misslyckas och förlora förmågan att betala ränta och amortering på sina lån
(Altman, 1980; Broomé, Elmér & Nylén, 1995). Det innebär därför alltid en risk för banker
att låna ut kapital till företag, därför är det viktigt att banker gör en noggrann
kreditbedömning. Den förväntade lönsamheten för kreditengagemanget är det främsta kriteriet
för bankerna och för att säkerställa det måste låntagaren ha en återbetalningsförmåga, det vill
säga kunna betala tillbaka skulden (Bruns & Fletcher, 2008). Förutom företagets
återbetalningsförmåga bedömer banken också den finansiella styrkan, lönsamhet, risken,
företagets ledning, säkerheten etcetera (Broomé, Elmér & Nylén, 1995). Banker samlar in
både finansiell- och icke finansiell information, enligt Andersson (2001). Finansiell
information hämtas från till exempel företagets resultaträkning, balansräkning och
kassflödesanalys. Det är konkret information om till exempel nyckeltal. Dock kan ickefinansiell information som ägarnas trovärdighet och lämplighet också ha en stor betydelse för
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om banken kommer att bevilja en kredit. Icke-finansiell information samlar banken in genom
bakgrundskontroller och personliga möten (Andersson, 2001).
I kreditbedömningen fokuserar banker vanligtvis på fem stycken kriterier (Broomé, Elmér &
Nylén, 1995; Bruns & Fletcher, 2008; Svensson & Ulvenblad, 1994). Dessa är personen,
affärsidén, siffermaterialet, säkerheter och företaget.
2.3.1 Personen
Personen eller personerna som äger och styr företaget är drivkraften bakom hela företaget.
Banken bedömer personens kompetenser och egenskaper. För att driva ett företag är
kompetenser inom bland annat ekonomi, produktion och marknadsföring fördelaktigt, menar
Svensson och Ulvenblad (1994). Egenskaper som banker söker efter hos låntagare är
ansvarsfulla, kompetenta och trovärdiga personer med ett inre driv (Bruns & Fletcher, 2008).
Personen eller personerna bakom ett företag är viktigt för banken och kan ha en avgörande
roll om en kredit beviljas eller inte, enligt Svensson och Ulvenblad (1994).
Kreditöverenskommelsen är enligt Broomé, Elmér och Nylén (1995) beroende av
kredittagarens argument och handlingsförmåga men också av kreditgivarens argument och
handlingsförmåga. Därför blir resultatet av kreditförhandlingen alltid beroende av
kredittagarens respektive kreditgivarens personliga kunnande, egenskaper och erfarenheter.
2.3.2 Affärsidé
Banken bedömer om de anser att företagets affärsidé är konkurrenskraftig på marknaden. Det
är viktigt att personer inom företaget har kompetens och erfarenhet inom det område som
deras affärsidé ligger, därför undersöker banker detta, enligt Svensson och Ulvenblad (1994).
Att starta ett företag eller projekt på en marknad som ägarna inte har någon kunskap om och
att övertyga banken om att det kommer att bli framgångsrikt, kan vara svårt menar Bruns och
Fletcher (2008).
2.3.3 Siffermaterial
När ett företag ansöker om en kredit bedömer banken deras siffermaterial. Exempel på
siffermaterial är företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys (Beaulieu,
1996). Banken undersöker hur företaget går genom att analysera deras nyckeltal eftersom det
visar om företaget är stabilt och har en återbetalningsförmåga (Bruns & Fletcher, 2008). När
ett företag ansöker om finansiering för ett projekt analyserar banken även projektplanen,
planeringen och/eller investeringsbudgeten enligt Broomé, Elmér och Nylén (1995).
2.3.4 Säkerhet
Banker vill ha säkerhet för sina utgivna krediter som en garanti för att de kommer att få
tillbaka pengarna de lånat ut om företaget hamnar på obestånd. En säkerhet för krediten de
beviljar är bankens sätt att skydda sig mot kreditförluster. Ett företag som har starka
säkerheter för ett lån har större chans att bli beviljade krediter eftersom det innebär mindre
risk för banken, enligt Svensson och Ulvenblad (1994). Dock spelar det ingen roll hur goda
säkerheter ett företag har om banken anser att det finns en stor risk att företaget eller projektet
kommer att misslyckas. Banker satsar på de företag och projekt de tror kommer att lyckas,
enligt Broomé, Elmér och Nylén (1995). En panträtt i fast eller lös egendom med ett värde,
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kan användas som säkerhet. En person eller ett företag kan också gå i borgen för en kredit
(Bruns & Fletcher, 2008).
2.3.5 Företaget
Banken gör en helhetsbedömning av företaget och besöker till exempel deras produktion för
att se hur deras dagliga verksamhet fungerar. Om banken skulle få ett dåligt intryck kan det ha
en avgörande roll för företagets möjlighet att få en kredit. Banken jämför sina upplevelser av
företaget vid besöket med informationen de samlat in för att avgöra om de speglar varandra,
enligt Svensson och Ulvenblad (1994).

Personen

Företaget

Säkerhet

Affärsidéen

Siffermaterial

Figur 1 Bankers bedömningskriterier vid kreditgivning.

Banker bedömer huruvida ett företag får en kredit beviljad eller inte genom att använda dessa
fem bedömningskriterier, se figur 1 (Svensson & Ulvenblad, 1994). Dock använder banker
dessa kriterier i olika utsträckning och vissa faktorer kan ha en större påverkan än andra. Det
är heller inte alltid som banker gör till exempel företagsbesök. Det beror också på
kreditbedömaren, alla arbetar olika och har olika kunskaper samt erfarenheter (Andersson,
2001).

2.4 Begreppet ansvarsfull kreditgivning
Ansvarsfull kreditgivning2 är ett brett och mångtydigt begrepp. Världsbanken skriver i en
rapport att ansvarsfull kreditgivning innebär att finanssektorn måste vara ansvarsfulla i den
mening att de skyddar konsumenter mot överskuldsättning (World bank, 2013). World Bank
(2013) diskuterar i rapporten vikten av att en utförlig kreditbedömning genomförs och att en
sund amorteringskultur finns i samhället. Svenska banker definierar begreppet ansvarsfull
kreditgivning olika. Mindre banker säger att de har en ansvarsfull kreditgivning för att de inte
lånar ut mer än vad kunden behöver eller för att kunder får tydlig information. Storbankerna3
2

Andra termer för responsible lending (ansvarsfull kreditgivning) med liknande innebörd är ansvarsfull utlåning
eller ansvarsfull finansiering.
3
Med storbanker avses de fyra största bankerna i Sverige, dessa är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.
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definierar ansvarsfull kreditgivning vidare än så; förutom att de skyddar sina kunder mot
överskuldsättning arbetar de även för att minska sin indirekta miljöpåverkan (Handelsbankens
hållbarhetsredovisning 2015; Nordeas sustainability rapport 2015; SEB:s hållbarhetsrapport
2015; Swedbanks hållbarhetsredovisning 2015). I denna uppsats definieras ansvarsfull
kreditgivning som kreditgivning där kreditgivaren skyddar sina kunder mot överskuldsättning
men också arbetar för att minska sin indirekta miljöpåverkan. Banker kan minska sin indirekta
miljöpåverkan genom att inte bevilja krediter till företag med en stor negativ miljöpåverkan.
För att identifiera dessa företag måste banker undersöka sina kunders miljöpåverkan och risk
innan en kredit kan beviljas.
2.4.1 Banker och ansvarsfull kreditgivning
Mark Carney som är ordförande i Financial Stability Board och chef för Bank of England
menar att klimatförändringen är ett hot mot den finansiella stabiliteten och det långsiktiga
välståndet (Finansinspektionen, 2015). Banker har en stor roll för den hållbara utvecklingen
genom att välja vilka företag och projekt de vill hjälpa till att finansiera. Genom att inleda en
dialog och ställa krav kan de påverka företag med en negativ miljöpåverkan att ta till åtgärder
(Finansinspektionen, 2015). Det finns även intäktsmöjligheter för banker som arbetar med
hållbarhetsfrågor, till exempel om företag investerar i hållbarhetsarbete kan de hjälpa till med
finansieringen. Enligt Weber, Fenchel och Scholz (2008) samt Jeucken och Bouma (1999)
finns det en positiv korrelation mellan miljöprestanda och ekonomiska resultat vilket är en
motivation för banker att arbeta med miljöfrågor men även att ha affärsrelationer med kunder
som arbetar med dessa frågor. Banker som arbetar med miljöfrågor kan också marknadsföra
sig med att de tar ett socialt- och miljöansvar för att attrahera kunder, investerare och personal
(Thompson, 1998). Förutom att banker kan bidra till en hållbar utveckling genom att välja
vilka företag och projekt de vill hjälpa till att finansiera utifrån ett miljöperspektiv, skulle de
även kunna subventionera krediter till företag som bedriver miljövänlig verksamhet, erbjuda
de en lägre ränta, framställa egna miljömässiga tjänster och likande (Thompson, 1998).
Enligt Weber, Diaz och Schwegler (2014) är finanssektorn sämre på hållbarhetsarbete jämfört
med andra sektorer. Att banker inte har arbetat mer med miljöfrågor kan ha många
förklaringar, till exempel att anställda i banker inte har tillräckligt med kunskap. Att bedöma
och mäta ett företags miljöpåverkan samt vilken risk det kan innebära är komplext och det
behövs utbildning för att utveckla en sådan kunskap. Kostnaden för företagsrådgivares
utbildning kan banker anse bli för hög, enligt Thompson (1998). Företagsrådgivare använder
ofta siffermaterial som företagen själva tagit fram, där den positiva informationen om
företaget lyfts fram. Att kontrollera om det stämmer och/eller om banker ska göra en egen
omfattande miljöanalys av företaget, kan banker också anse bli för kostsamt och tidskrävande
(Weber, 2012). Det är en svår balans för banker eftersom de bör ha affärsrelationer med
företag som har en miljövänlig verksamhet och ställa krav på företag med en negativ
miljöpåverkan, samtidigt kan de inte neka alla företag som påverkar miljön (vilket majoriteten
av företag gör) eller ställa för höga krav för då kommer de företag att söka andra
finansieringsalternativ. Då förlorar banker kunder och intäkter. Ofta är företag med en
miljövänlig verksamhet dessutom mindre och inte vinstdrivande, vilket innebär en risk för
banken eftersom deras återbetalningsförmåga inte är hög, enligt Thompson (1998).

2.5 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative
Hållbarhetsredovisning innebär att mäta, upplysa om och ta ansvar för företagets resultat
(GRI, 2006). I företagens hållbarhetsredovisning ska det framgå upplysningar om företagets
resultat, ställning, utveckling och konsekvenser av dess verksamhet. Företaget ska redovisa
hur de arbetar med frågor som rör bland annat miljö, sociala förhållanden, personal,
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mänskliga rättigheter och förhindrande av korruption. Företag ska redovisa hur de arbetar för
en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen ska ge en rimlig bild av företags
hållbarhetsresultat, både vad gäller positiv och negativ påverkan utifrån ekonomiska-, socialaoch miljöaspekter, enligt GRI (2006). Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell
oberoende organisation som har tagit fram ett globalt accepterat ramverk för
hållbarhetsredovisning. 92 procent av världens största 250 företag hållbarhetsredovisar. GRI
är världens mest använda ramverk och används i över 90 olika länder (GRI, u.å.). Denna
transparens bidrar till att intressenter har ett bättre underlag för sina investerings- och
finansieringsbeslut. Många av bankerna i Sverige redovisar enligt GRI:s riktlinjer.
2.5.1 Krav på hållbarhetsrapportering från och med år 2017
Från och med år 2017 ska alla stora företag i Sverige hållbarhetsrapportera (Johansson, 2016).
Företag anses som stora om de uppfyller mer än ett av följande villkor;




medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit
mer än 250
balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än
175 miljoner kronor
nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än
350 miljoner kronor

Det nya kravet på hållbarhetsredovisning har sin bakgrund av ett nytt EU-direktiv. Målet med
detta direktiv är att öka aktörers förtroende för företag genom att de lättare ska kunna
analysera deras hållbarhetsarbete. I Sverige kommer cirka 1600 stycken företag att påverkas
av det nya kravet, enligt revisionsbolaget KPMG (2016). Svenska företag anses ofta som
ledande inom hållbarhetsfrågor, enligt den svenska regeringen. Majoriteten av de största
svenska företagen tar redan fram hållbarhetsrapporter men regeringen vill nu stärka
utvecklingen genom att ännu fler företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor (Johansson, 2016).
2.5.2 Hållbarhetsöversikt från och med år 2017
Svenska Bankföreningen har tillsammans med några medlemsbanker tagit fram ett nytt
branschinitiativ, något de kallar för Hållbarhetsöversikt. Hållbarhetsöversikten är ett faktablad
som banker ska ta fram från och med år 2017. Den ska innehålla information om hur banker
ser på hållbarhet och hur de arbetar med det i sin kreditgivning. Det ska också framgå vilka
branscher som banken har lånat ut pengar till, vilka internationella policys om hållbarhet
banken har anslutit sig till och om banken har antagit några branschspecifika riktlinjer för sin
utlåning till företag (Svenska Bankföreningen, 2017). Varje bank ska redovisa sin information
utifrån denna gemensamma modell. Syftet är att konsumenter lättare ska kunna förstå och
kunna jämföra hur de olika bankerna arbetar med miljö- och hållbarhet vid kreditgivning till
företag. Finansinspektionen (2015) anser att banker bör bli mer transparenta i hur de beaktar
hållbarhet vid kreditgivning till företag. Detta branschinitiativ, Hållbarhetsöversikten, är ett
led i att uppfylla detta enligt Svenska Bankföreningen (2017).

2.6 Banksektorns påverkan på miljön
För att förstå hur banksektorn påverkar miljön måste åtskiljning göras mellan den direkta och
den indirekta påverkan, enligt Elsakit och Worthington (2013).
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2.6.1 Direkt påverkan
Jämfört med andra sektorer är banksektorn relativt ren och har inte en så stor direkt påverkan
på miljön. Dock är bankernas förbrukning av energi, vatten och papper en miljöbelastning.
Det faktum att banksektorn har blivit så stor resulterar också i att det har en miljöpåverkan
(Jeucken & Bouma, 1999; Weber, Diaz & Schwegler, 2014). Många banker med verksamhet i
Sverige arbetar för att minska sin direkta miljöpåverkan genom att till exempel minska sina
koldioxidutsläpp och använda förnybar elektricitet (Handelsbankens hållbarhetsredovisning
2015; Nordeas hållbarhetsredovisning 2015). Om banksektorn skulle minska sina utsläpp,
använda solenergi och effektivisera sin vattenförbrukning, kan det ha en positiv påverkan på
miljön. Bankerna arbetar med detta för att kunna marknadsföra sig som miljövänliga men det
är också ett sätt för bankerna att kostnadseffektivisera sig, menar Jeucken och Bouma (1999).
Att minska sin direkta påverkan är positivt både för miljön men även för bankerna själva
genom kostnadseffektivisering och för ett bra rykte.
2.6.2 Indirekt påverkan
Enligt Weber, Diaz och Schwegler (2014) är den viktigaste länken mellan banksektorn och en
hållbar utveckling indirekt genom investeringar och kreditgivning. När det gäller
investeringar har bankerna i Sverige kommit ganska långt. På till exempel fondmarknaden
finns det lättillgänglig och tydlig information i vilka typer av verksamheter, vilka länder och
vilken typ av inriktning fonder har. Banker har även tagit fram fonder som främjar miljö- och
hållbarhet. Denna utveckling har utöver reglering drivits på av kunder som har efterfrågat
denna valmöjlighet och transparens, enligt Finansinspektionen (2015). Ur ett miljö- och
hållbarhetsperspektiv, har bankerna inte kommit lika långt med sin kreditgivning som de gjort
med fondmarknaden. Det är svårt att uppskatta banksektorns indirekta miljöpåverkan
eftersom det inte är bankernas egna produkter som har en negativ miljöpåverkan. Det är
snarare användarna av produkterna som har en inverkan på miljön. Det går inte att säga att
alla företags föroreningar som banksektorn har hjälpt till att finansiera är indirekt
banksektorns miljöpåverkan. Det går inte heller att säga att bankerna inte har en indirekt
påverkan eftersom de har ett stort miljö- och hållbarhetsansvar i sin kreditgivning, menar
Jeucken och Bouma (1999). Bankerna var länge ovilliga att arbeta med sin indirekta påverkan
på miljön eftersom det innebär att blanda sig i sina kunders verksamhet. På senare tid har de
dock förstått att det innebär stora risker att inte bedöma och analysera miljö- och
hållbarhetsfrågor i kreditbedömningen samt att det även kan finnas möjligheter för banken att
ta tillvara på, enligt Jeucken och Bouma (1999).

2.7 Olika typer av risk för banker
Banksektorn arbetar, precis som de flesta andra sektorer, för vinstmaximering (Heffernan,
1996). Banker måste ha egen lönsamhet som mål och då måste de arbeta med lönsamma
kunder. Kunder som är skickliga förhandlare och anses ha en låg risk kommer kunna
förhandla sig till låga räntor, vilket ger sämre lönsamhet för banken. Därför måste banker
bedöma risker för att kunna ta ut en högre ränta för de kunder som innebär en högre risk.
Banker har ett internt rating system för riskbedömningen där företag tilldelas olika risk och
räntesats (Broomé, Elmér & Nylén, 1995). Enligt tidigare forskning (Banhalmi-Zakar &
Vammen Larsen 2015; Elsakit & Worthington 2013; Thompson 1998) finns det tre typer av
risker som banker bör ta hänsyn till, dessa är direkt-, indirekt- och ryktesrisk.
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2.7.1 Direkt risk
Den första typ av risk är den direkta risken. I de flesta utvecklade länder övergår det juridiska
ansvaret till banken att städa upp föroreningar som har orsakats av en låntagare som själv inte
kan betala. Saneringskostnader för föroreningar kan vara betydande och överstiga det
ursprungliga säkerhetsvärdet eller lånebeloppet. Därför har banker ett egenintresse av att
bedöma och utvärdera miljörisker när de beslutar om att låna ut pengar och ta säkerhet för
lånet (Elsakit & Worthington 2013). Enligt Thompson (1998) är sannolikheten för att banken
ska hållas ansvarig inte hög men det är ändå något som bör tas i beaktande i
kreditbedömningen.
2.7.2 Indirekt risk
Den andra typen av risk är den indirekta risken. Det kan uppstå en indirekt risk för banken när
en låntagare bedriver verksamhet som skadar miljön. Det beror på att det kan uppstå stora
kostnader eller minskning av intäkter om ett företag till exempel får böter eller skadestånd för
att de inte följt miljölagar, får betala för att sanera en förorenad plats eller förlorar intäkter på
grund av ett skadat rykte (Elsakit & Worthington 2013). Om detta försämrar låntagarens
kassaflöden och lönsamhet minskar det företagets återbetalningsförmåga, det vill säga
förmågan att betala för sina lån. Detta innebär en ökad risk för banken. En annan indirekt risk
för banken är om värdet av säkerheten försämras på grund av till exempel förorening, vilket
begränsar tillgångens användning (Thompson, 1998).
2.7.3 Ryktesrisk
Den tredje och sista typen av risk är ryktesrisk. Banhalmi-Zakar och Vammen Larsen (2015)
anser att ryktesrisken är den svåraste risken att hantera och bedöma. Ryktesrisk kan påverka
alla delar av bankens verksamhet, inte bara den enheten som var direkt inblandad i
transaktionen. Thompson (1998) menar att det kan finnas en ryktesrisk även om banken inte
har beviljat någon kredit till företaget. Om företag med en negativ miljöpåverkan är kunder i
banken kan banken anses som skyldig ”by association with”. En banks rykte kan påverkas
negativt av att finansiera, eller på något sätt förknippas med, företag eller projekt som har en
negativ påverkan på miljön eller samhället. Även om banken agerar enligt lag kan bankens
rykte påverkas negativt. Även om en ryktesrisk inte påverkar värdet på en låneportfölj direkt
så kan det påverka framtida intäkter om banken förlorar kunder, investerare och personal
(Thompson, 1998).

2.8 Kreditriskhantering
Weber, Fenchel och Scholz (2008) anser att banker bör ta hänsyn till kreditrisker i hela
kreditbedömningsprocessen. För att bedöma om ett företag ska beviljas en kredit ska banker
bedöma företagets kreditrisk enligt en fem-fas modell, se figur 2.
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Figur 2 Hanteringen av kreditrisk (Weber, Fenchel & Scholz, 2008).

Alla företag ska tilldelas en klassificering (rating) utifrån deras kreditrisk. Syftet med
klassificeringen är att bedöma företagets risk och sannolikhet för att de inte kommer att
fullgöra sina förpliktelser. Banken ska göra en kostnadsberäkning (costing) baserad på denna
klassificering och sannolikhet för att försöka fastställa vad det skulle kunna kosta banken om
företaget till exempel går i konkurs. Kostnadsberäkningen ska också baseras på vilken
säkerhet företaget kan erbjuda för krediten. Prissättningen (pricing) ska utgå från
kostnadsberäkningen. Om ett företag anses ha en högre kreditrisk ska de betala mer för att
kompensera för denna risk. Om banken beviljar ett företag en kredit övervakas (monitoring)
krediten under låneperioden. Kreditrisken kan förändras och då måste banken justera
företagets rating. Om företagets kreditrisk ökar och det börjar gå sämre för företaget hanterar
banken det (work-out) genom att försöka få låntagaren tillbaka på rätt spår för att minska
förlusterna. Om banken inte lyckas kommer en kreditförlust att uppstå för banken (Weber,
Fenchel & Scholz, 2008).

2.9 Verktyg vid kreditbedömning av miljö- och hållbarhetspåverkan
Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG undersökte år 2016 nio svenska banker och
finansiella instituts4 kreditprocess ur ett hållbarhetsperspektiv. KPMG:s (2016) slutsats var att
banker har generella mål och övergripande strategier på koncernnivå men att det saknas
verktyg i det dagliga arbetet samt mätbara mål. Det finns inte mycket befintlig forskning som
beskriver eller analyserar vilka hjälpmedel/verktyg banker använder i sin kreditbedömning för
att bedöma ett företags miljöpåverkan och risk. KPMG:s (2016) undersökning visar att det
skiljer sig mellan banker hur de arbetar med detta, se figur 3. Vissa banker använder sig av en
checklista som ofta består av ja/nej frågor om företagets verksamhet för att bedöma risken. En
tredjedel (33 procent) av de banker KMPG undersökte använde sig av checklistor. Nästan
hälften (45 procent) använde sig av checklistor och Excel-baserade verktyg som inriktar sig
på risker förknippade med specifika branscher och nyckelfrågor (till exempel vatten, klimat
och mänskliga rättigheter). Banker kan använda avancerade it-verktyg som granskar kunden
mot hållbarhetsföretagsprofiler, kundkännedomsdatabaser, land- samt branschanalyser och
liknande. Endast en (11 procent) av KPMG:s nio undersökta banker använde ett sådant
avancerat verktyg. En av bankerna (11 procent) hade inga verktyg alls. Banhalmi-Zakar och
Vammen Larsen (2015) anser att det i alla fall bör finns speciella riktlinjer eller verktyg när
det gäller miljöbedömning av högrisk industrier.
KMPG (2016) rapporterade även att majoriteten av dessa banker inte gav sin personal
tillräcklig utbildning för att analysera och bedöma dessa risker, vilket även behövs för att
kunna diskutera risker och möjligheter med kunden. KPMG (2016) anser även att banker bör
bli mer transparenta i sin information om deras riskexponering och mätning så att aktieägare
kan bedöma den långsiktiga lönsamheten. Aktieägare bör kunna bedöma bankens
4

Dessa var Handelsbanken, Kommuninvest, Landshypotek Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB,
SEK och Swedbank.
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positionering mot miljö- och sociala risker eftersom det kan påverka banken (genom till
exempel ryktesrisk). Även Finansinspektionen (2015) anser att banker bör bli mer öppna så
att kunder, investerare och andra intressenter kan bilda sig en uppfattning om hur banker
arbetar med ansvarsfull kreditgivning till företag.

Verktyg

11%

11%

• Anvancerade it-verktyg (11%)
• Checklistor och excelbaserade
verktyg (45%)
• Checklistor (33%)

33%
45%

• Inga verktyg (11%)

Figur 3 Resultatet av KPMG:s undersökning av bankers verktyg.
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3. Metod
I detta kapital presenteras och motiveras studiens vetenskapliga förhållningssätt, metodansats
och forskningsstrategi. Studiens val av metodtriangulering, banker och respondenter
motiveras också. Vidare beskrivs hur insamlingen och analysen av empirin genomfördes.
Avslutningsvis diskuteras och kritiseras studiens trovärdighet, källkritik och metodval.

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Uppsatsens studie präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det grekiska ordet
hermeneuein översätts ofta som att tolka. Inom hermeneutisk vetenskap strävar forskaren
efter förståelse för hur människor uppfattar någonting om världen, enligt Hartman (1998). För
att få förståelse om ett fenomen nås förklaringar genom tolkning. Denna uppsats ämnar till att
bidra med en djupare förståelse för hur banker arbetar med ansvarsfull kreditgivning genom
att intervjua bankanställda och tolka deras svar, uppfattningar och rutiner. Förståelse uppnås
genom analys av intervjuer, bankers hållbarhetsredovisningar och tidigare forskning. En brist
med det hermeneutiska förhållningssättet är att sanningen kan anses som subjektiv eftersom
det bygger på tolkning. Sanning är överensstämmelse med verkligheten, enligt Alvesson och
Sköldberg (2008). Sex stycken intervjuer har genomförts för att resultaten ska bygga på fler
än en persons uppfattning och därför anses som mindre subjektiv. Denna studie är av
beskrivande karaktär och tolkningar krävs. Tolkning är centralt inom hermeneutiken, därför
anses det förhållningssättet stämma mer överens med undersökningens natur än det
positivistiska förhållningssättet. Positivism handlar om att kunskap utgörs av teorier.
”Teorierna innehåller termer som refererar till mätbara företeelser och satser som anger
samband mellan dessa företeelser”, enligt Hartman (1998). Det som inte kan mätas eller vägas
betraktas som mindre intressant.

3.2 Metodansats
Forskarens förhållningsätt till relationen mellan teori och empiri delas in i ett deduktivt och ett
induktivt perspektiv, enligt Hartman (1998). Denna studie har tillämpat en deduktiv ansats. En
forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandets väg, enligt Patel och Davidson
(2001). Arbetssättet kännetecknas av att forskaren utifrån befintlig teori och allmänna
principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Teorier testas mot verkligheten via
observationer (Alvesson & Sköldberg, 2008). Utifrån uppsatsens teoretiska referensram och
de enskilda bankernas hållbarhetsredovisningar har en intervjuguide utformats, se bilaga 1.
Utgångspunkten tas i redan existerande forskning och genom empiriska studier dras slutsatser.
En nackdel med en deduktiv metodansats är att den befintliga teorin som forskaren utgår ifrån
riktar och påverkar studien så att det finns en risk för att nya observationer inte upptäcks
(Patel & Davidson, 2001). En fördel är dock att objektiviteten stärks eftersom utgångspunkten
tas i redan befintlig teori (Hartman, 1998). Studien har inte en induktiv metodansats eftersom
utgångspunkt tas i redan befintlig forskning och teori. En induktiv metodansats innebär att
forskaren utifrån observationer och empiri genererar teori (Bryman & Bell, 2013).

3.3 Forskningsstrategi
Val av strategi grundas av vad för typ av information forskaren vill behandla. De flesta
forskare skiljer mellan en kvantitativ respektive en kvalitativ forskningsstrategi. Vissa
forskare menar att distinktionen mellan de två handlar om en grundläggande skillnad, medan
andra anser att det inte är någon användbar åtskillnad (Ahrne & Svensson, 2015). Kvantitativ
forskning är en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och
analys av data, tyngden ligger på teoriprövning. Till skillnad från en kvantitativ
forskningsstrategi lägger en kvalitativ forskningsstrategi vikten vid ord, inte kvantifiering,
under insamling och analys av data. Tyngden läggs på generering av teorier (Bryman & Bell,
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2013). Den kvalitativa forskningsstrategin har ett tolkande synsätt och definierades av Max
Weber som en strategi som ”eftersträvar en tolkande förståelse av social handling i syfte att
komma fram till en kausal förklaring av handlingars förlopp och effekter” (Bryman & Bell,
2013). För att skapa en djupare förståelse för ett ämne är en kvalitativ metod är att föredra,
enligt Alvesson och Sköldberg (2008). Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare
förståelse för hur banker arbetar med ansvarsfull kreditgivning. Studien har en beskrivande
inriktning, vilket kräver utrymme för tolkning. Därför används inte statistik och siffror mer än
till bakgrund, istället samlas empiri in genom intervjuer vilket är ett kvalitativt angreppssätt.
Ord tolkas istället för siffror. Eftersom studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt är dess
kvalitativa angreppsätt befogat (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa forskningsstrategin innebär
också att mönster är lättare att upptäcka vid analys av empirin, enligt Alvesson och Sköldberg
(2008).

3.4 Metodtriangulering
Metodtriangulering innebär att en undersökning har fler än en metod. Genom att kombinera
olika metoder, typer av data, forskare eller teoretiskt perspektiv för att studera ett fenomen
kan forskaren på så sätt komma fram till en mer objektiv, korrekt eller sann beskrivning än
om endast en metod har använts, enligt Ahrne och Svensson (2015). För att öka studiens
trovärdighet har metodtriangulering använts. För att säkerställa att studiens slutsatser
överensstämmer med branschens uppfattning skickades uppsatsen till Svenska
Bankföreningen. Att fler än en forskare kontrollerar resultaten ökar trovärdigheten, menar
Ahrne och Svensson (2015). Dock menar Ahrne och Svensson (2015) att forskaren ska vara
försiktig med att okritiskt använda sig av triangulering eftersom att det inte bara finns en
sanning.

3.5 Val av banker och respondenter
I studien deltog tre banker; Nordea, Danske Bank och Handelsbanken. Urvalskriterierna för
val av banker var att de skulle ha verksamhet i Sverige, erbjuda finansiering till företag,
publicera en hållbarhetsredovisning och ha en kreditavdelning i Stockholm. Från början
avsågs två av storbankerna och två mindre banker undersökas med syfte att se om deras arbete
med ansvarsfull kreditgivning skiljde sig åt. Dock visade det sig att mindre banker generellt
sett inte erbjuder finansiering till företag alls eller inte erbjuder krediter på så stora belopp
som de företag denna studie avgränsar sig till behöver. Därför valdes till slut två av
storbankerna att undersöka men även en mindre bank, Danske Bank, för att se om deras miljöoch hållbarhetsarbete när det gäller ansvarsfull kreditgivning skiljer sig åt. Handelsbanken
valdes för att de har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, nöjdare privat- och företagskunder än
genomsnittet för branschen (Handelsbankens årsredovisning, 2016). Nordea valdes eftersom
det är den största banken, sett till balansomslutning i Sverige. De har även flest
företagskunder (Nordea årsredovisning, 2016). Den sista banken, Danske Bank valdes för att
se om deras miljö- och hållbarhetsarbete skiljer sig åt från de två storbankerna. Danske Bank
valdes även för att de var den bank5 som Fair Finance (2016) i en undersökning placerade sist
av de undersökta bankerna när det gällde att förbättra sitt hållbarhetsarbete och att ställa högre
krav på hållbarhet i sina riktlinjer år 2016 (Nordea var näst sist och Handelsbanken på femte
plats av nio).
Denna uppsats behandlar större företag, företag med en omsättning över fem miljoner,
eftersom större företag generellt sett har en större påverkan på miljön. Därför valdes
5

De undersökta bankerna var Ekobanken, JAK medlemsbank, SEB, Swedbank, Handelsbanken, Skandia,
Länsförsäkringar, Nordea och Danske Bank. Presenterat i den ordning som Fair Finance bedömt att de förbättrat
sitt hållbarhetsarbete under år 2016.
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respondenter som arbetar på bankernas avdelningar för större företag, kreditavdelningen eller
på avdelningen Large Corporate, och inte företagsrådgivare på kontor. Personer som arbetar
på olika positioner som Sustainable Business Strategist, kreditanalytiker, internrevisor och
kontorschef valdes också ut för att få olika synvinklar på hur banker arbetar med ansvarsfull
kreditgivning, se tabell 2. Urvalskriterier för respondenterna var att de arbetar/har arbetat med
företagsfinansiering och att de handlägger/har handlagt företagskrediter, att de gör/har gjort
själva kreditbedömningen.
Tabell 2 Studiens respondenter

Bank
Nordea

Respondenter
Madeleine Bauge Jogenborn
Margaretha Lindahl
Karin Reuterskiöld
Danske Bank
Emelie Skott Gudmundsson
Handelsbanken Agneta Gustafsson
Emelie Franck

Position
Kreditanalytiker, tidigare kreditchef
Internrevisor, tidigare kreditchef
Sustainable Business Strategist
Kreditanalytiker
Kontorschef
Stf. Kontorschef, tidigare Large Corporate

3.6 Insamling av empiri
3.6.1 Sekundärdata
Sekundärdata är information och forskning som har samlats in av en annan forskare (Bryman
& Bell, 2013). I denna uppsats har bankers hållbarhetsredovisningar granskats för att få en
inledande förståelse för hur banker arbetar med miljö- och hållbarhet. Dessa rapporter har
sedan tillsammans med tidigare forskning legat till grund för utformning av intervjufrågor för
att få en djupare förståelse för bankernas arbete med ansvarsfull kreditgivning. Vidare har
insamling av vetenskapliga artiklar och böcker skett genom sökmotorerna SöderScholar och
Google Scholar. Urvalet av artiklar skedde med hjälp av sökord. Exempel på sökord som
använts, mestadels i kombination med varandra, var ansvarsfull kreditgivning, bank, utlåning,
företagsfinansiering, risk, miljö och hållbarhet. Sökorden översattes även till engelska för att
få fler sökresultat. Journaler som har använts är bland annat International Journal of
Economics and Finance, International Journal of Bank Marketing och Business Strategy and
the Environment. Böcker som bland annat Kreditgivning till företag och Modern Banking in
theory and practise har också använts för att beskriva banksektorn och
kreditgivningsprocessen i den teoretiska referensramen. De rapporter och utredningar som
använts i studien har inhämtats från olika organisationer, föreningar och konstitutioner. Dessa
är bland annat Finansinspektionen, Svenska bankföreningen, Europeiska kommissionen och
Global Reporting Initiative.
3.6.2 Primärdata
Primärdata är data som forskaren samlat in själv för sin undersökning (Yin, 2011).
Forskningsmetoden som har använts i denna uppsats är semi-strukturerade intervjuer. En
intervju är en interaktion mellan intervjuaren och intervjupersonen. Vid semi-strukturerade
intervjuer använder sig intervjuaren av ett manus med intervjufrågor (Yin, 2011). Ahrne och
Svensson (2015) anser att intervjuer på många sätt är ett oslagbart verktyg, att intervjuaren på
en kort tid kan få flera personers reflektioner kring ett samhällsfenomen. Ahrne och Svensson
(2015) menar också att respondenterna i en intervju kan berätta hur de gör saker i praktiken
och beskriva vilka rutiner de har. Ett problem som dock kan uppstå när en forskare har
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genomfört en intervju, är vad en utsaga egentligen betyder. Forskaren kan vara tvungen att
tolka den intervjuades utsaga (Ahrne & Svensson, 2015).
3.6.2.1 Genomförande av intervjuer
Ett viktigt moment i undersökningen som påverkar studiens representativitet är
urvalstekniken, enligt Bryman och Bell (2013). Kvalitativa forskningsstudier som grundar sig
på intervjuer använder ofta ett målinriktat urval. Det är det urvalet som använts även i denna
studie. Det är svårt att få banker att medverka vid intervjuer eftersom de kontaktas av många
forskarstudenter. Därför togs hjälp av bekanta inom banksektorn för att komma i kontakt med
lämpliga respondenter till studien. De sex personer som kontaktades via telefon valde att
medverka vid en intervju sedan de fått bakgrundsinformation om studien. Intervjufrågorna
skickades ut i förväg per mejl till samtliga respondenter i syfte att ge de möjlighet att
förbereda sig inför intervjun. Intervjufrågorna var öppna och i förväg bestämda, se bilaga 1.
Fördelen med en semi-strukturerad intervju är att det ger en hög grad av flexibilitet (Bryman
& Bell, 2013). Intervjuaren kan anpassa de frågorna och den ordning de ställs i efter
situationen eftersom han/hon inte är bunden vid ett helt standardiserat frågeformulär (Ahrne
& Svensson, 2015). Intervjupersonerna kunde prata fritt utifrån de olika teman och frågor
samt följdfrågor kunde ställas. Att respondenterna kunde prata fritt är en fördel eftersom de
kunde ta upp vad de ansåg som väsentligt. Dock är en nackdel att intervjuerna kan utvecklas
annorlunda och olika följdfrågor kan uppstå. Det innebär att alla respondenter inte har svarat
på exakt samma frågor samt kan ha tolkat frågor annorlunda, enligt Jacobsen (2002). En
fördel med semi-strukturerade intervjuer är också att det underlättar vid analys, tolkning och
sortering av intervjuerna eftersom alla respondenter har svarat på liknande frågor (Jacobsen,
2002).
Enligt Jacobsen (2002) är det enklare att skapa personlig kontakt med en annan människa vid
ett personligt möte. Det leder till ärligare och öppnare svar från respondenten. Därför valdes
att intervjua alla personer via ett personligt möte och inte via telefon. Intervjuerna ägde rum
på de enskilda respondenternas arbetsplatser för att de skulle känna sig trygga och för att det
fanns möjlighet att sitta i mötesrum (ett café hade till exempel kunnat upplevas som störande
om det är en hög ljudnivå). Intervjuerna spelades in efter tillåtelse. Det är en fördel att spela in
intervjuer eftersom det är en stor risk att information annars glöms eller förvrängs (Ahrne &
Svensson, 2015). Det är svårt att hinna anteckna allt respondenten säger och intervjuaren kan
också uppfattas som ouppmärksam. Det kan dock vara en nackdel om ljudinspelningen stör
intervjun eller om respondenten avskräcks på grund av att svaren spelas in (Jacobsen, 2002).
Dock anser Jacobsen (2002) att fördelarna övervinner nackdelarna och att intervjuaren bör
spela in intervjun om den möjligheten finns. Intervjuerna tog cirka en timme. Intervjun med
Karin Reuterskiöld och Emelie Skott Gudmundsson på Danske Bank tog cirka en och en halv
timme då de intervjuades samtidigt. Det finns en risk att de påverkade varandras svar eftersom
de intervjuades samtidigt dock har de olika positioner i banken och svarade ofta på frågor
inom deras olika områden. Innan intervjun på Danske Bank frågade Karin Reuterskiöld om
jag ville skriva på ett sekretessavtal men detta valdes att inte göra, med risk att de inte kunde
svara på alla frågor, eftersom denna uppsats ska publiceras. Under intervjuerna togs
stödanteckningar. Efter intervjuerna fanns möjligheten att mejla respondenterna om något
svar behövdes förtydligas.
Kort efter att de enskilda intervjuerna hade genomförts transkriberades de. Det är en stor
fördel att ha intervjuerna nedskrivna för att kunna identifiera likheter, skillnader och mönster
mellan de olika intervjuerna. Intervjuaren kan också finna intressant empiri som kanske
missades under intervjun. Att transkribera är dock väldigt tidskrävande (Jacobsen, 2002).
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3.7 Analys av empiri
Analysen delades in i olika teman utifrån problemformuleringarna; anledningen till att banker
arbetar med ansvarsfull kreditgivning, hur banker arbetar med ansvarsfull kreditgivning, hur
banker hanterar miljö- och hållbarhetsrisker i sin bedömning, bankernas verktyg för att
bedöma företags miljöpåverkan och risk samt bankernas fortsatta miljö- och
hållbarhetsarbete. Denna indelning valdes för att strukturera den inhämtade empirin och för
att underlätta för läsaren. Under de olika teman analyserades likheter och skillnader i
respondenternas svar för att identifiera mönster. Empirin analyseras genom dessa teman och
inte genom respondenterna eller bankerna var för sig eftersom likheter och skillnader
antagligen hade varit svåra att upptäcka då. Läsaren hade inte heller fått en tydlig överblick.
Analysen består av den inhämtade empirin och befintlig forskning som presenterades i
uppsatsens teoretiska referensram. Jacobsen (2002) anser att det är viktigt att identifiera
samband i empirin som sedan kan förklaras med hjälp av teorier och vetenskaplig forskning.

3.8 Studiens trovärdighet
Trovärdighet innebär att något är sanningsenligt, enligt Ahrne och Svensson (2015).
Trovärdighet i forskning grundar sig i att en studie är noggrann och systematisk genomförd av
forskaren samt att det kan visas för läsaren. Forskaren ska ha beskrivit hur studien
genomfördes, motiverat alla val som gjorts och påvisat studiens undersökningens brister.
Forskaren bör också i möjligaste mån vara objektiv och presentera resultat på ett neutralt sätt
(Ahrne & Svensson, 2015). Forskare bör eftersträva en så hög validitet och reliabilitet som
möjligt i sin studie.
3.8.1 Validitet
Validitet handlar om att det finns en överensstämmelse mellan vad en forskare säger att
han/hon ska undersöka och vad de faktiskt undersöker (Patel & Davidson, 2011). Bryman och
Bell (2013) skiljer mellan intern och extern validitet. Intern validitet handlar om i vilken mån
resultatet stämmer överens med verkligheten, att studien undersöker det som den var tänkt att
undersöka och att slutsatserna hänger ihop (Patel & Davidson 2011). Extern validitet avser
studiens generaliserbarhet och hur väl resultaten går att överföra i olika sammanhang
(Bryman & Bell, 2013). För att öka trovärdigheten i denna studie har tillvägagångsättet av
insamling av information beskrivits noggrant. Det är viktigt att beskriva vilka källor
informationen är inhämtad ifrån för att säkerställa trovärdigheten enligt Ahrne och Svensson
(2015). Studien är av kvalitativ art, studiens resultat syftar till att bidra med en djupare
förståelse inom området. Empirin består av sex personers beskrivning av deras verklighet
gällande ett fenomen. Det är en begränsning i antal respondenter men för att i större
utsträckning kunna generalisera resultaten har tidigare forskning och rapporter av bland annat
Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen och KPMG använts för att kunna bekräfta eller
bygga vidare på deras forskning/resultat. För att öka validiteten har personer som arbetar och
har en lång erfarenhet av kreditgivning till företag intervjuats, då de anses som lämpade att
besvara frågor inom ämnet. Samma intervjufrågor har ställts till respondenterna vilket Patel
och Davidson (2011) anser öka validiteten eftersom det minskar risken att intervjun avviker
från syftet. Metodtriangulering har även använts i syfte att stärka validiteten, Svenska
Bankföreningen har bekräftat att studiens slutsatser är i linje med vad de anser om ansvarsfull
kreditgivning.
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3.8.2 Reliabilitet
Reliabilitet är ett sätt att mäta hur tillförlitlig en studie är och i vilken utsträckning en studie
går att upprepa med likvärdiga resultat (Ahrne & Svensson, 2015). För att uppnå en hög
reliabilitet ska studiens utformning vara sådan att den kan genomföras av oberoende forskare
vid en annan tidpunkt med samma resultat och slutsatser, enligt Bryman och Bell (2013). Då
en kvalitativ forskningsstrategi valdes för denna studie skulle det vara svårt att genomföra
intervjuer och få exakt samma resultat igen. Det beror på att det inte går att återskapa de
förutsättningar som när en intervju genomfördes för första gången. Människor förändras och
kan också byta åsikt (Ahrne & Svensson, 2015). Därför skulle en forskare som genomför
denna studie på nytt kunna få resultat som skiljer sig från denna uppsats resultat. För att
säkerställa reliabiliteten har dock tillvägagångssättet beskrivits noggrant samt intervjufrågorna
bifogats under bilaga 1. Samma intervjufrågor har ställts till respondenterna, som heller inte är
anonyma vilket ökar tillförlitligheten. Frågorna respondenterna fick svara på var av öppen
karaktär, vilket innebär att respondenterna kunde svara fritt. Att Svenska Bankföreningen
bekräftat slutsatserna stärker också reliabiliteten eftersom det påvisar att slutsatserna kan
generaliseras utöver de sex bankanställda som deltog i studien.

3.9 Källkritik
För att kritiskt granska källor kan kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och
tendensfrihet tillämpas, enligt Thurén (2007).
Äkthet innebär att de källor en forskare förlitar sig på är vad de utger sig för att vara och inte
är en förfalskning, enligt Thurén (2007). Denna studie består av sekundärkällor som anses ha
en hög grad av tillförlitlighet. Sekundärkällor som har använts i uppsatsen består mestadels av
vetenskapligt granskade artiklar, vilket Alvesson och Sköldberg (2008) anser är den
sekundärkälla med störst trovärdighet. Böcker, utredningar och rapporter har också använts
vilket Alvesson och Sköldberg (2008) menar är lämpligt när bakgrundsinformation behövs.
Bankers hållbarhetsredovisningar har även använts för att beskriva bankernas
hållbarhetsarbete. Eftersom banker vill framstå som ansvarsfulla samhällsaktörer är det viktigt
att förhålla sig kritiskt till det de skriver i sin hållbarhetsredovisning eftersom de kan försöka
försköna hur de arbetar med dessa frågor. De få internetkällor som har använts är hemsidor
som till exempel Regeringskansliet, Fair Finance och Svenska Bankföreningen. I den mån det
gått har flera källor använts för att bättre stödja argumentationen och öka tillförlitligheten. De
primärkällor som använts i studien består av intervjuer med sex stycken bankanställda.
Respondenterna som valdes ut har många års erfarenhet av företagsfinansiering. Det finns
dock en risk att respondenterna säger vad de tror är det lämpliga svaret eftersom de vet att
uppsatsen kommer att publiceras.
Tid hanterar källans aktualitet för forskarens genomförda studie (Thurén, 2007). Vid insamlig
av sekundärkällor var målet att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Hållbarhet är ett ämne
som har fått ett stort fokus och skrivits mycket om de senaste åren så många av källorna som
använts i studien är aktuella. Några äldre vetenskapliga artiklar har använts för att beskriva till
exempel hur en kreditbedömning genomförs. Dessa vetenskapliga artiklar är fortfarande
relevanta trots att de är äldre eftersom vissa aspekter inte har förändrats när det gäller bankers
kreditbedömning. Informationen om bankernas hållbarhetsarbete och deras arbete med
ansvarsfull kreditgivning är hämtad från deras årsredovisning och hållbarhetsredovisning för
åren 2015 och 2016. De anses därför aktuella.
Beroende handlar om hurvida en källa är fristående eller om den är beroende av någon annan
källa, enligt Thurén (2007). En källa ska inte vara beroende eller höra ihop med en annan
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källa. Det minskar källans trovärdighet, enligt Thurén (2007). Respondenterna i studien kan
inte antas helt oberoende av sina arbetsgivare. De är medvetna om att denna uppsats kommer
att bli publicerad vilket kan påverka deras svar. För att minska oberoende ställningen har
slutsatserna som baseras på respondenternas svar och tidigare forskning skickats till Svenska
Bankföreningen för att säkerställa att de är i linje med vad de anser om ansvarsfull
kreditgivning.
Tendensfrihet innebär att forskaren inte ska ha anledning att tro att en källa ger en falsk bild
av verkligheten. Verklighetsbilden kan till exempel påverkas av personers personliga politiska
intressen (Thurén, 2007). Rapporter som använts i studien är publicerade av bland annat
Svenska Bankföreningen, Global Reporting Initiative och Världsbanken (World Bank). De
anses inneha en hög grad av tendensfrihet. Primärkällorna, intervjuerna med bankanställda,
kan dock inte anses helt opartiska eftersom de representerar sin arbetsgivare. Respondenterna
har inte intresse av att ge en falsk verklighetsbild men de vill kanske inte ”hänga ut” sin
arbetsgivare eftersom uppsatsen ska publiceras vilket måste tas i beaktande.

3.10 Metoddiskussion och kritik
Banker kan vara svåra studieobjekt på grund av att det råder banksekretess. Att undersöka hur
banker arbetar med miljö- och hållbarhet kan också vara problematiskt eftersom det är en
konkurrensfaktor banker emellan. Banker konkurrerar om vilken av dem som arbetar mest
med miljö- och hållbarhet eftersom det är något som bland annat kunder anser som positivt
och banker kan marknadsföra sig med. Det är viktigt att vara källkritisk när man läser deras
hållbarhetsredovisningar och genomför intervjuer eftersom banker självklart vill framstå som
om de arbetar mycket med miljö och hållbarhet. Respondenter kanske inte heller vill ”hänga
ut” sin arbetsgivare och därför skönmålar deras arbete. Hur banker arbetar med ansvarsfull
kreditgivning och hur de undersöker ett företags miljöpåverkan och risk kan också vara
komplext eftersom banker inte vill avslöja vissa faktorer för sina konkurrenter. Detta har
hanterats genom att inte ställa frågor om till exempel utlåningsmarginaler eftersom
respondenterna inte skulle ha svarat på det. Det var dock inte heller syftet med studien.
Att endast tre stycken olika banker har undersökts är en begränsning, dock är det tre av de
största bankerna i Sverige. De mindre bankerna har inte lika stora företagskunder (eller har
inte kreditgivning till företag alls) som de större och eftersom studien avgränsats till större
företag anses dessa banker mer relevanta. Respondenterna svarade likartat på många av
frågorna angående sin kreditbedömning som också stämmer överens med tidigare studier och
forskning, därför anses resultaten vara generaliserbart i många fall även på andra banker. Den
vanliga kritiken som brukar riktas mot kvalitativa undersökningar är deras subjektiva inslag.
Studien består av svar från sex stycken respondenter, vilket är en begränsning. Dock
intervjuades två personer från varje bank för att säkerställa att de svarade på liknande sätt
angående till exempel interna rutiner i banken. Det var ett sätt att säkerställa att en
respondents svar stämde överens med en till persons uppfattning. Dock skiljer sig naturligtvis
olika personers åsikter men när det gäller fakta om till exempel hur kreditgivningsprocessen
går till så hade alla respondenter liknande svar. Därför anses också respondenternas svar
trovärdiga. En styrka med den kvalitativa metoden är att det möjliggöra för forskaren att
engagera sig i processen, tolka och förstå det studerande objektet. Det är dock en begränsning
eftersom det påverkar replikerbarheten. Om studien skulle genomföras på nytt är det inte
säkert att exakt samma resultat skulle uppnås även om studien är välutförd och dokumenterad.
För att kunna generalisera slutsatserna och för att öka trovärdigheten kontaktades Svenska
Bankföreningen som bekräftade studiens slutsatser.
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4. Empiri
I detta kapitel beskrivs kortfattat vad de olika bankerna skriver om hållbarhet och ansvarsfull
kreditgivning i sin hållbarhetsredovisning för att ge läsaren en insikt om bankernas arbete.
Vidare presenteras empirin från studiens intervjuer. Studien består av sex stycken intervjuer
med tre olika banker; Nordea, Danske Bank och Handelsbanken. Empirin från varje bank
presenteras var för sig. Respondenterna svarade på frågor om varför banken arbetar med
ansvarsfull kreditgivning, hur de arbetar med ansvarsfull kreditgivning i sin bedömning, hur
de hanterar miljö- och hållbarhetsrisker, vilka verktyg de har för att bedöma företags
miljöpåverkan och risk samt hur de tror att banken kommer att fortsätta arbeta med miljöoch hållbarhet.

4.1 Nordea
4.1.1 Nordeas hållbarhetsredovisning
Nordeas mål är att skapa positiva kundupplevelser. Casper von Koskulls, Nordeas vd och
koncernchef, vision för framtidens Nordea är en bank som är ”individuellt anpassad och
relevant för varje kund” (Nordeas årsredovisning, 2016). Banker spelar en viktig roll i
samhället genom att bistå med finansiering och hantering av finansiella tillgångar. Banker
ansvarar för att företag och projekt som har en negativ miljöpåverkan inte beviljas krediter.
Det är företag som är ansvarsfulla och miljövänliga som ska växa, enligt Nordeas
sustainability rapport (2016). I sin hållbarbarhetsrapport (2015) skriver Nordea att effekten av
klimatförändringar börjar kännas av och det är avgörande att banken påskyndar sitt
hållbarhetsarbete. Det är omöjligt att ignorera frågan om klimatförändringar vilket det
historiska Parisavtalets åtagande visar. Parallellt med det har Nordea upprättat ett eget
klimatlöfte, att vara koldioxidneutrala. Förutom att minska sin egna direkta påverkan på
miljön arbetar de även för att minska sin indirekta påverkan; hur de investerar, hur de
spenderar samt deras kunders inverkan på miljön. Nordea har exempelvis valt att inte starta
nya affärsrelationer med företag som i första hand är beroende av kol eftersom fossila
bränslen bidrar till klimatförändringar. Bankens syn på hållbar finansiering är att stödja
företag med ett lågt koldioxidutsläpp, förstå sina kunders miljö-, sociala- och
styrningsprestanda samt dess påverkan på miljön. Nordea strävar också efter att uppgradera
sina verktyg för att bedöma och rapportera risker. De vill även fördjupa kundernas
engagemang i miljöfrågor och att detta ska vara transparent. Nordeas affärsidé är att bygga
långsiktiga relationer som bygger på en god förståelse för kunders företag och miljön de är
verksamma inom. Banken anser att de måste förstå alla aspekter av kundens verksamhet och
vara tydlig med sina förväntningar som långivare. De företag som anses ha en hög risk
granskas vidare och om de till exempel har en skadlig inverkan på miljön diskuteras viljan
och förmågan hos företaget att förändras (Nordeas sustainability rapport, 2015).
4.1.2 Respondenternas roll och arbetsuppgifter
Madeleine Bauge Jogenborn arbetar på Nordeas kreditavdelning för medelstora företag som
kreditanalytiker. Hon arbetar med företag som har en omsättning över 20 miljoner kronor. En
kreditanalytikers arbetsuppgift är att besluta om ett företag beviljas kredit eller inte genom att
göra en analys av företaget. Bauge Jogenborn är ansvarig för specifika företagsrådgivares
kunder på två olika kontor. Det är företagsrådgivaren som samlar in informationen om
företaget men det är Bauge Jogenborn som sedan gör analysen och skriver kredit PM:et.
Bauge Jogenborn har inte kontakt med kunden om det inte är en komplex affär och det är
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lättare att Bauge Jogenborn pratar med kunden direkt. Nordea anser att det skapar en större
objektivitet i analysen. Det är dock ett samarbete mellan henne och företagsrådgivaren som är
kundansvarig eftersom Bauge Jogenborn behöver mycket information om företaget för att
kunna göra en grundlig analys. Bauge Jogenborn började arbeta i Nordea år 1988 och har
arbetet med företagsfinansiering i cirka 25 år.
Margaretha Lindahl arbetar i Nordea som internrevisor. Som internrevisor granskar hon olika
områden i banken, hennes inriktning är retail banking med specifik inriktning på företag.
Lindahl har nyligen arbetat med ett projekt som handlade om hållbarhet och ansvarsfull
kreditgivning. Genom att ta stickprov granskade hon om de anställda hade gjort en
bedömning av företagets miljöpåverkan och risk samt om kreditanalytikerna använt de
verktyg som finns i Nordea. Lindahl har även arbetat som kreditanalytiker och kreditchef i
Nordea. Som kreditanalytiker arbetade hon med krediter från 5 miljoner upp till 30 miljoner
kronor. Lindahl har arbetet med företagsfinansiering stora delar av sitt yrkesliv, minst 15 år.
4.1.3 Varför Nordea arbetar med ansvarsfull kreditgivning
När Bauge Jogenborn började i Nordea pratades det inte om miljö och hållbarhet, banken
skulle vara en god samhällsmedborgare men mer än så var inte uttalat. Det är under de sista
tio åren, med en kraftig acceleration de senaste fem åren som det har blivit ett så stort fokus
på hållbarhet; att företag i allmänhet och banker i synnerhet ska arbeta ansvarsfullt, långsiktigt
samt hållbart. ”Bank är en bransch som bygger på förtroenden. Om banken ska ha ett fortsatt
förtroende på marknaden och i samhället, är det viktigt att vi har en hög etisk moral och bär
den etiska fanan högt för att vi ska bli vald som leverantör av banktjänster”, menar Bauge
Jogenborn. Det är också viktigt att arbeta med dessa frågor eftersom det skulle skada Nordeas
varumärke om banken till exempel fick negativ press för att de har finansierat projekt som lett
till miljöförstöringar. Lindahl anser att det är viktigt att bedöma ett företags miljöpåverkan
och risk, inte bara för bankens risk och för färre kreditförluster, utan för att samhället
förväntar sig det. Vidare tror hon även att potentiella medarbetare kommer att granska sådana
aspekter i större utsträckning när de väljer arbetsgivare framöver. Därför är det viktigt att
Nordea tar ett aktivt ansvar. Bauge Jogenborn tog även upp det faktum att banker arbetar för
långsiktighet. ”Kunder som arbetar med en miljöfarlig verksamhet, det tror inte vi är
långsiktigt. Det är inte en långsiktig hållbar verksamhet och då är det inte intressant för oss att
arbeta med den kunden eftersom vi riskerar att förlora pengar i slutändan”. Bauge Jogenborn
anser att ansvarsfull kreditgivning handlar, ur bankens synvinkel, både om den ekonomiska
aspekten men även om den moraliska aspekten.
4.1.4 Hur Nordea tillämpar ansvarsfull kreditgivning i sin bedömning
Enligt Bauge Jogenborn bedöms inte alla företags miljöpåverkan. När ett företag vill låna mer
än fem miljoner kronor används ett internt verktyg som bedömer miljöpåverkan och risk.
Under denna gräns kan handläggare fortfarande använda detta verktyg om han/hon vill, om
det är något osäkert eller om personen är ny som företagsrådgivare. Dock menar Bauge
Jogenborn att handläggare kommenterar miljöpåverkan och risk i kredit PM:et så fort det
finns en uppenbar risk. Vilket ofta beror på vilken bransch företaget är verksamt inom. Till
exempel kommenteras inte miljöpåverkan för ett dagis eller en advokatbyrå men för en
bilverkstad måste det kommenteras. Det beror alltså mycket på vilken bransch det gäller, men
det är även upp till kreditanalytikerns sunda förnuft att fundera på vilken påverkan eller risk
ett företag kan ha. Lindahl beskriver att rådgivaren samlar in informationen från bland annat
företagets hållbarhetsredovisning, årsredovisning, delårsrapport och/eller genom samtal med
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kunden. Det säger även Bauge Jogenborn som menar att hon behöver mycket information om
vad företaget gör, vilken bransch de är verksamma inom, hur ägarskapet ser ut med mera för
att kunna göra en tillräcklig analys. Om ett företag i en koncern ansöker om lån så beror det
på om handläggaren undersöker hela koncernens miljöpåverkan och risk. ”Jag kan inte
fördjupa mig i en hel koncern i varje sammanhang. Är det dock ett medelstort företag som
ingår i en koncern som inte är gigantisk, då undersöker jag alltid hela koncernen. Men jag kan
inte analysera hela Volvo varje gång ett litet dotterbolag till Volvo ska låna en mindre summa
pengar”, säger Bauge Jogenborn. Lindahl berättar även att banken vanligen inte bedömer
företagets leverantörers miljöpåverkan. Dock tror hon att det skulle kunna bli mer vanligt
längre framöver att banker kommer att behöva göra en sådan bedömning.
4.1.5 Hur Nordea hanterar miljö- och hållbarhetsrisker i sin bedömning
Bauge Jogenborn menar att hon som kreditanalytiker inte försöker kontrollera ett företags
miljöpåverkan eller risk utan hon kontrollerar att företaget själva har kontroll på dessa risker.
Vidare menar Bauge Jogenborn att hon ibland måste göra en bedömning om ändamålet med
krediten är etiskt eller inte. Bauge Jogenborn hade till exempel ett kreditärende för många år
sedan, det var en bostadsrättsförening i Stockholm som var befintliga kunder i banken och
ville låna mer pengar. Att en bostadsrättsförening behöver hjälp med finansiering via en bank
är inte ovanligt men problemet var att denna bostadsrättsförening hade en lokal. Lokalen
hyrde föreningen ut och stora andelar av föreningens inkomster kom från lokalen. Det visade
sig att denna lokal var en porrklubb. Att bedriva en porrklubb är inte olagligt men är det etiskt
försvarbart att banker hjälper till att finansiera en verksamhet som till stor del får sina intäkter
av porrindustrin? Om denna bostadsrättsförening kommit in till banken idag och ansökt om att
bli kund samt sökt lån hade det blivit ett tvärnej, menar Bauge Jogenborn. ”Vi vill inte
förknippas med den branschen, vi vill inte finansiera den branschen, vi vill överhuvudtaget
inte ens vara i närheten. Vi tycker inte att det är en business som vi kan stå för”, säger Bauge
Jogenborn. Det som var svårt var att bostadsrättsföreningen redan var kunder och hade
befintliga krediter i banken. Om banken har ingått ett kreditavtal med en kund kan det inte
bara sägas upp. Ett exempel på det är blåsvädret som Nordea hamnade i nyligen. Nordea har
investerat i företag som ligger bakom Dakota Access Pipelines. Dakota Access Pipelines
kommer att dra oljeledningar genom delar av USA som kan komma att hota en indianstams
vattenförsörjning, vilket har lett till negativ press för Nordea samt stora protester. Därför är
det alltid viktigt att handläggare har gjort sin hemläxa, det vill säga gjort en grundlig analys av
företaget, menar Bauge Jogenborn.
Företag som har en större miljöpåverkan innebär en större risk. Ett företag med en större risk
tilldelas en sämre rating av banken och får även en högre ränta som kompensation för den
risken, förklarar Lindahl. Företag som arbetar miljövänligt får inte några fördelar som till
exempel en lägre ränta på grund av det, svarar Bauge Jogenborn. Hon är inte så säker på att
företag kommer att få en rabatt för att de är miljövänliga i framtiden heller. Däremot kan
Bauge Jogenborn tänka sig att företag kan straffas om de inte är miljövänliga, att banker höjer
priset för att det är en högre risk. Bauge Jogenborn säger vidare att ”... samtidigt är det så att
de flesta bankerna försöker att inte ta i de här engagemangen vilket innebär att det kommer
tvinga företag att förr eller senare räta upp det där. Jag tror att det kommer vara väldigt svårt
att vara ett företag som påverkar miljön negativt, i det längre perspektivet. Jag tror inte att det
kommer att vara möjligt”.
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4.1.6 Nordeas verktyg för att bedöma företags miljöpåverkan och risk
För att bedöma ett företags miljöpåverkan och risk har Nordea utformat två stycken interna
verktyg, Environmental Risk Assessment Tool (ERAT) och Social and Political Risk
Assessment Tool (SPRAT). Verktyget ERAT är tvingande att använda när ett företag lånar
över fem miljoner kronor, dock är det frivilligt att använda verktyget även under gränsen om
det råder någon osäkerhet. Verktyget ERAT är kopplat till SNI-koder (Svensk
Näringsgrensindelning) och när kreditanalytikern skriver in vilken bransch företaget är
verksamma inom tar verktyget automatiskt fram om branschen anses som låg, medel eller hög
risk. Exempel på branscher som innebär låg risk är dagis, handel och advokatbyråer, berättar
Bauge Jogenborn. Hon berättar vidare att om till exempel ett fastighetsförvaltande företag
läggs in i verktyget, visar ERAT en medelrisk. Då måste kreditanalytikern gå vidare i
verktyget och svara på vissa frågor. Beroende på hur dessa frågor besvaras kan en djupare
analys behöva genomföras. Verktyget SPRAT fungerar på ungefär samma sätt men det
bedömer politiska risker. Länder kan vara olika politiskt stabila och till exempel ha olika
grader av korruption, menar Bauge Jogenborn. SPRAT är tvingande att använda på krediter
över fem miljoner euro. ”Ryssland är till exempel ett land där det förekommer rätt mycket
korruption, där är vi försiktiga och när det är kunder som har ryska motparter är vi också
försiktiga. För vi vill absolut inte förknippas med någon form utav verksamhet som kan
tänkas vara oetisk i ett perspektiv av korruption, politisk ostabilitet, finansiering av terror eller
liknande”, säger Bauge Jogenborn.
”Det kreditanalytiker gör är att försöka bedöma risker och beroende på om det börjar lysa en
röd lampa eller inte, så att man uppfattar att det kan finnas en risk, då väljer man att gå vidare
med det”, menar Bauge Jogenborn. Hon menar också att det är viktigt att förstå vad man
finansierar och därför är branscher som till exempel kemisk industri en bransch som banken
är försiktig med eftersom det är väldigt komplext och innebär ofta stora risker. Förutom
verktygen ERAT och SPRAT finns det riktlinjer och guidelines anställda kan ta hjälp av.
Lindahl menar dock att mycket är upp till de enskilda medarbetarna. Med tiden får
handläggare kunskap och erfarenhet när de arbetar med företag. När en handläggare är ny får
de stöd av kollegor och chefer. De har från början heller inte någon limit (ingen
beviljanderätt) utan någon annan måste kontrollera och bevilja krediterna de handlägger.
Lindahl säger att handläggare inte får så mycket kunskap från utbildningar utan att det är med
erfarenhet. Hon anser även att det är viktigt att anställda läser bland annat Nordeas
hållbarhetsredovisning för att få en känsla hur banken förhåller sig till den typen av frågor.
Lindahl tror även att det skulle vara svårt att utforma någon heltäckande utbildning inom
ansvarsfull kreditgivning och hållbarhet.
4.1.7 Fortsatt miljö- och hållbarhetsarbete
Lindahl tror att miljö- och hållbarhetsfrågor kommer att bli alltmer viktigt och att Nordea
kommer att behöva lägga mer tid och resurser på det. Nästa steg i Nordea är att de kommer att
uppdatera de verktyg de har för att bättre kunna bedöma ett företags miljöpåverkan och risk.
Lindahl tror också, beroende på utvecklingen i samhället, att banken i framtiden kan komma
att behöva screening verktyg också. Det är en tjänst banken köper externt för att få tillgång till
databaser med till exempel företag med en negativ miljöpåverkan som handläggare kan
screena företagskunder mot, enligt Lindahl. Lindahl anser även att det skulle vara bra att
försöka utforma en lista på de branscher banken ser en större risk i samt någon form av
checklista vad handläggare bör kontrollera för just den branschen. Bauge Jogenborn tror
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också att Nordea kommer att arbeta för att bli mer synliga i samhället om sitt
hållbarhetsarbete, vilket även är strategiskt positivt för bankens varumärke.

4.2 Danske Bank
4.2.1 Danske Banks hållbarhetsredovisning
Danske Banks mål är att skapa långsiktigt värde för sina kunder och deras vision är att vara
den mest tillförlitliga finansiella partnern, enligt Danske Banks årsredovisning (2015).
”Finansiella institutioner spelar en nyckelroll i att upprätthålla finansiell stabilitet och bidra
till ekonomisk tillväxt. Det är vårt ansvar att bedriva vår verksamhet på ett sätt som förtjänar
samhällets förtroende och skapar långsiktigt värde för alla våra intressenter”, enligt Danske
Banks Corporate Responsibility rapport (2015). Danske Bank arbetar med att minska sin
direkta miljöpåverkan genom att minska sina koldioxidutsläpp, använda mer förnybar energi
och minska sin pappers- samt värmeförbrukning. Under 2016 anslöt sig banken till the
Climate Bonds Partnership Programme och startade Danske Bank Earth Day. Det fungerar
ungefär som Världsnaturfondens (WWF) Earth Hour. Medarbetarna hade aktiviteter som en
miljövänlig lunch i matsal, samåkning, cykling, släcka ljuset på kontoren, minska matsvinnet,
minska pappersförbrukningen och liknande för att uppmuntra de anställda till att leva mer
hållbart (Danske Banks Corporate Responsibility rapport, 2016). Danske Bank arbetar också
för att minska sin indirekta miljöpåverkan genom ansvarsfull investering och kreditgivning.
Banken beviljar krediter genom att göra en bedömning av kundens behov och ekonomiska
situation. För företagskunder, utöver att bedöma kundens behov och återbetalningsförmåga,
undersöks också vilket ändamål krediten ska användas till för att bedöma eventuella
konflikter med bankens principer om ansvarsfullt företagande. Om en kund strider mot
Danske Banks principer försöker de nå en lösning genom samarbete med kunden men om det
inte är möjligt nekas kunden kredit, enligt Danske Banks Corporate Responsibility rapport
(2016).
4.2.2 Respondenternas roll och arbetsuppgifter
Karin Reuterskiöld arbetar som Sustainable Business Strategist på Danske Bank. I dagsläget
är det Reuterskiöld och en person till som arbetar med hållbarhetsfrågor. Reuterskiöld har
tackat nej till att bli hållbarhetschef då hon anser att banken inte ska ha någon hållbarhetschef
eller hållbarhetsavdelning, utan att det ska implementeras i hela verksamheten. Alla
medarbetare i banken måste kunna det här, inte bara en speciell enhet, menar Reuterskiöld.
Reuterskiölds roll är att sätta upp en ny typ av funktion för banken när det gäller
hållbarhetsfrågor och hur de ska arbeta med det framöver. Reuterskiöld har arbetat inom
banksektorn i 33 år, både på Danske Bank och på Nordea. Hon har arbetat på många olika
avdelningar och områden inom bank, till exempel som senior banker och kreditanalytiker
samt även arbetat på investeringssidan.
Emelie Skott Gudmundsson arbetar på Danske Banks kreditavdelning som kreditanalytiker.
Skott Gudmundsson arbetar främst med segmentet Business banking, vilket är företag med en
omsättning från 50 miljoner till 1,5 miljarder kronor. Majoriteten av de företag Skott
Gudmundsson arbetar med har en omsättning runt 1,5 miljard. Det är kontoren som har
kundkontakten och skriver kredit PM:et som sedan skickas till Skott Gudmundsson för vidare
analys och beslut. Skott Gudmundsson har arbetat som kreditanalytiker i två år och arbetade
tidigare som kundansvarig i sju år på olika kontor i Stockholm.
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4.2.3 Varför Danske Bank arbetar med ansvarsfull kreditgivning
Reuterskiöld anser att hållbarhet för banker inte handlar om att minska på
pappersförbrukningen eller flyga mindre utan det är som hon uttrycker det, faktiskt bara
hygien. Nu handlar det om att få in det i affären och ansvarsfull kreditgivning är en viktig del
i det, enligt Reuterskiöld. Hon menar att det är viktigt att banker har kontroll på de risker som
finns i samband med att banken beviljar krediter till företag som har utmaningar inom
hållbarhetsområdet. Då menar Reuterskiöld inte bara företag inom gruvor, försvarsområden
och tobaksindustri utan alla typer av verksamheter. Till exempel ett företag som har
tillverkning i närheten av havet. Om kemikalier läcker ut i havet eller om havsytan stiger kan
fastigheten bli en så kallad stranded asset (tillgång som blir värdelösa på grund av att till
exempel klimatfaktorer påverkar så pass mycket att ingen annan vill köpa den). ”Det där är
viktiga faktorer att undersöka vid kreditgivningen men det är mycket annat också som man
måste ha koll på och där är alla bankerna lika dåliga. Det kan man nog lugnt utgå ifrån”, säger
Reuterskiöld.
Enligt Skott Gudmundsson innebär ansvarsfull kreditgivning att banken kan stå till svars för
sina beslut att låna ut pengar till de kunder man har lånat ut till. Reuterskiöld berättar att
banken har många intressenter, till exempel kunder, medarbetare och ägare, som alla anser att
banker måste arbeta med hållbarhet. Banksektorn är stor jämfört med många andra sektorer i
Sverige. Banker kan ha en stor påverkan och håller sig inte bankerna till de lagar och regler
som finns eller om de inte sköter sig riskeras den finansiella stabiliteten, vilket är oerhört
viktigt att den upprätthålls, menar Reuterskiöld. Kunderna ställer krav och i den mån de inte
gör det idag så kommer de att göra det framöver. Medarbetarna måste ha kontroll på miljö och
hållbarhet, utan de kommer banken inte att komma någonstans eftersom det är de som måste
anamma det i den dagliga verksamheten, menar Reuterskiöld. Banken måste dock förse
medarbetarna med rätt verktyg för att kunna göra det. Ägarna vill också att banken ska vara
lönsam på lång sikt. Enligt Reuterskiöld finns det tydliga bevis på att ”de företag som satsar
mycket på hållbarhetsparametrar och som är noga med det, de lever längre, har bättre
lönsamhet och är mer välskötta. De företagen innebär en lägre risk för banken så det finns
ingen anledning för oss att satsa på någonting annat”.
4.2.4 Hur Danske Bank tillämpar ansvarsfull kreditgivning i sin bedömning
Skott Gudmundsson berättar att kreditbedömningen delas in i tre olika delar; affärsrisken,
finansiella risken och kreditpropån. I den första delen, affärsrisken, undersöks vad företaget
gör, vilken bransch de är verksamma inom, vilka kunder de har, om de importerar eller
exporterar och så vidare. Miljöaspekten ingår i denna del. I den andra delen, finansiella
risken, analyseras hur företaget går med hjälp av siffermaterial och samtal med kund. I sista
delen undersöks kreditpropån, vad företaget vill göra, vilka säkerheter de har etcetera. Skott
Gudmundsson berättar vidare att Danske Bank har en kredithandbok som innehåller direktiv,
riktlinjer och instruktioner för kreditgivning. I den boken finns ett avsnitt för hur
miljöpåverkan ska bedömas under affärsrisken. Den kan användas som grund när den
kundansvarige ska ställa frågor till kund.
Det finns riktlinjer för vilka frågor den kundansvarige ska ställa till kunden, de baseras på
nuläge, framtid och politiska faktorer (till exempel vilka lagar ett företag ska förhålla sig till).
Den kundansvariges roll är inte att undersöka om ett företag följer alla lagar och har alla
tillstånd. Det kontrollerar de inte utan den kundansvariges roll är att bedöma om de anser att
kunden verkar ha kontroll på detta. Om kunden själv inte har kontroll och inte kan sin
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bransch, är det inte en kund banken vill arbeta med. Skott Gudmundsson menar att det ofta
märks snabbt vid ett kundmöte.
Det finns ingen speciell gräns för när en bedömning av ett företags miljöpåverkan och risk ska
göras, utan det ska alltid reflekteras över. Skott Gudmundsson berättar dock att stora företag
ofta har en egen hållbarhetsredovisning och har skrivit på olika konventioner som till exempel
Human Rights. Då litar vi på det, menar Skott Gudmundsson. Stora företag som till exempel
H&M är själva väldigt måna om att arbeta med dessa frågor eftersom deras kunder i sin tur
kräver det. Sedan beror det även på vilken bransch som företaget är verksamma inom. Danske
Bank har olika branschrapporter där det står vad handläggare bör undersöka när det gäller just
den branschen. Dock är instruktionen i stort sett samma för alla eftersom det skulle bli för
stort administrativt arbete att ta reda på olika saker för varje bransch, enligt Skott
Gudmundsson.
Om ett företag i en koncern söker lån måste banken ha kundkännedom (know your customer)
om koncernen. Dock undersöks inte hela koncernens miljöpåverkan i kreditbedömningen utan
bara det enskilda företaget. För några år sedan behövde handläggare knappt skriva en rad om
hur koncernen såg ut eller vad koncernen gjorde men det behöver vi idag, berättar Skott
Gudmundsson. Danske Bank undersöker inte heller ett företags leverantörers miljöpåverkan i
dagsläget. ”Det vi undersöker är mer om ett företag till exempel är beroende av en leverantör
eftersom det kan innebära en risk”, säger Skott Gudmundsson.
Vissa företag som till exempel tillverkar kärnvapen, klusterbomber och personminor nekas
kredit direkt men annars undersöks varje kunds enskilda fall, menar Reuterskiöld. Vissa
branscher som gruvverksamhet, tung processindustri med kemikalier och sågverk är banken
också restriktiva mot eftersom de har en negativ miljöpåverkan samt innebär en större risk,
men det finns undantag då banken arbetar med de kunderna också. Ett undantag kan vara om
företaget är medveten om sin påverkan och har satt undan kapital för till exempel sanering,
enligt Reuterskiöld.
4.2.5 Hur Danske Bank hanterar miljö- och hållbarhetsrisker i sin bedömning
Som kreditanalytiker går det inte att upptäcka och hantera alla risker eftersom oförutsedda
risker kan uppstå, menar Skott Gudmundsson. Till exempel för ett par år sedan rapporterades
det att danskt griskött inte var bra att äta så halva svenska befolkningen slutade äta det,
samma sak händer just nu med färsk kyckling. Sådana risker går inte att förutse och det
påverkar våra kunder som är bönder, berättar Skott Gudmundsson. Många risker vet man
säkert inte ens om i dagsläget, menar Reuterskiöld.
I kemiindustrier vet man till exempel att de använder farliga ämnen i produktionen. Dock är
det ofta stora företag som ingår i koncerner med stora resurser som går att utnyttja om det
uppstår problem. Banken är mer försiktig om det är ett mindre företag som inte har samma
resurser, det innebär en mycket större risk för banken, enligt Reuterskiöld. Som
kreditanalytiker menar Skott Gudmundsson också att det finns en gräns för hur många frågor
hon kan ställa till kunden. Det måste finnas ett förtroende för kunden och har inte det byggts
upp ska man inte arbeta mer med kunden. Skott Gudmundsson berättar också att hur mycket
hon kontrollerar och ställer frågor till kunden, beror på vilken bransch de är verksamma inom.
Olika branscher är olika reglerade, de branscher som är hårt reglerade behöver de inte
kontrollera på samma sätt. Till exempel livsmedelsindustrin är strikt reglerad med vad
anställda ska ha på sig vid produktionen, vad som får produceras och hur mycket, vad som
köps in, det är kontroller på råvaran etcetera. Det är svårare med branscher där regleringar inte
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är så tydliga. Skott Gudmundsson hade en kund som tillverkade innertak. Då finns det inte
samma regleringar och då måste hon själv fundera vad det kan finnas för risker, berättar Skott
Gudmundsson. Därför är det viktigt att de anställda som arbetar med finansiering till företag
utbildas ordentligt så att de kan identifiera de risker och möjligheter som finns vid utlåning.
Enligt Skott Gudmundsson undersöker de inte alltid ett företags miljöpåverkan och svarar att
”... vi handlägger många ärenden och det är bara att erkänna att vi inte alltid ställer de
frågorna vid kreditgivning, om vi inte tycker att det finns uppenbara risker”. Skott
Gudmundsson berättar också att ett bra sätt att tänka när det inte finns så mycket regleringar i
en bransch är ”vad ställer kunder för krav på företaget?” eftersom kunder ofta ställer hårda
krav.
Reuterskiöld menar att det är samma sak i till exempel klädbranschen. H&M, Lindex och
KappAhl är väldigt noga med att inte ha bland annat barnarbete i tillverkningen också för att
deras kunder kräver det. De skriver på förbindelser, precis som banker, vilket de inte hade
behövt om det inte vore för kunderna. För ett par år sedan kollapsade en textilfabrik i
Bangladesh där bland annat H&M hade produktion och över 1 000 arbetare dog. Fabriken var
dåligt byggd och det saknades tillräckligt med nödutgångar. Det finns lagstiftning om sådant i
Bangladesh men på grund av korruption följdes inte de lagarna. Korruption är en anledning att
miljö- och hållbarhetsarbete försvåras, menar Reuterskiöld. Indien är ett av de länder som har
bäst miljölagstiftning men på grund av att miljöinspektörerna mutas märks inte det, berättar
Reuterskiöld. ”Jag skulle kunna tänka mig att det finns ett problem med korruption i den
typen av frågor här också. Det är inte alls, på lång väg, lika utbrett men det tror jag”, säger
Reuterskiöld.
I dagsläget ställer Danske Bank inga krav på åtgärder om ett företag har en negativ
miljöpåverkan. Företag nekas finansiering om de innebär en för stor risk för banken men
banken ställer inte krav om åtgärd som till exempel att företaget måste minska sina utsläpp.
Reuterskiöld tror dock att detta kan bli aktuellt längre fram i tiden. Skott Gudmundsson
berättar att hon hade en kund som var klimatneutrala och de ansåg att de inte fick något
erkännande från banken för att de faktiskt arbetade för miljön. Reuterskiöld hoppas att företag
i framtiden kommer att få någon belöning/något utbyte för att de arbetar miljövänligt.
Reuterskiöld menar också att de anställda måste få utbildning och redskap för att kunna
bedöma om det faktiskt stämmer också. ”För man ska också ha klart för sig att det finns ett
intresse för green-washing. Det vill säga att företag säger att de är bättre än vad de egentligen
är och det kommer vi också kunna genomskåda på ett annat sätt då. Vi har ingen kunskap för
att kunna bedöma det i dagsläget…”, säger Reuterskiöld.
Reuterskiöld menar också att hur banker bedömer ett företags miljöpåverkan och risk är en
konkurrensfaktor banker emellan eftersom det har en prispåverkan. ”Det är viktigt att vi gör
en riktig bedömning för då kan vi sätta rätt kreditklassifiering och rätt riskklassifiering. Och
då kan vi anpassa prissättningen till det, ju lägre risk desto bättre pris och desto mer affärer får
vi”, anser Reuterskiöld.
4.2.6 Danske Banks verktyg för att bedöma företags miljöpåverkan och risk
Det är den kundansvarige som skriver kredit PM:et med information om ägare, bransch,
leverantör, kunder, vilka resurser de använder, om de äger fastigheter, vilka risker det finns
etcetera. Den kundansvarige får den informationen genom att prata med kund och från
bokslut, periodrapporter, budgetar, investeringsplaner och så vidare. Den kundansvarige
sammanställer detta i kredit PM:et och kommenterar även återbetalningsförmåga samt
säkerheter. Detta skickas till en kreditanalytiker som sedan tar beslutet, berättar Skott
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Gudmundsson. Den kundansvarige har en stor roll eftersom det är de som har relationen med
kunden. Skott Gudmundsson berättar att Danske Bank inte har någon checklista med frågor
som delas ut till kunden utan de ställer frågorna direkt till kunden.
Reuterskiöld anser att hur banker bedömer miljöpåverkan och risk, är en konkurrensfaktor
banken emellan och avslöjar därför inte om Danske Bank har något internt verktyg för att
bedöma ett företags miljöpåverkan och risk och hur det i så fall fungerar. Dock nämner hon
att ”dels så finns det interna system och även externa ratinginstitut som UC. Är företagen så
stora att de har en rating, då kan vi få en branschrating (ett utlåtande om branschen) vilket vi
också kan få för bolaget”. Skott Gudmundsson nämner också att Danske Bank har en
kredithandbok som innehåller instruktioner för kreditgivning som kan användas när den
kundansvarige ska ställa frågor till kund.
4.2.7 Fortsatt miljö- och hållbarhetsarbete
Danske Banks nästa steg som de håller på att arbeta med, är en stor utbildningssatsning för de
anställda inom detta område, berättar Reuterskiöld. Skott Gudmundsson berättar även att det
kommer att komma mer direktiv, till exempel faktiska meningar vad som ska stå i kredit
PM:et. Skott Gudmundsson anser också att banken bör bli bättre på att ha officiell information
om hur Danske Bank arbetar med miljö- och hållbarhet. ”Alla banker arbetar så mycket med
regler. Det är så mycket krav att vi glömmer den biten. Vi har varit så fokuserade på att
implementera alla regler. Vi måste offentligt visa hur vi arbetar med miljö- och
hållbarhetsfrågor också”.

4.3 Handelsbanken
4.3.1 Handelsbankens hållbarhetsredovisning
Handelsbankens övergripande mål är att ha bättre lönsamhet (räntabilitet) än genomsnittet för
jämförbara banker på hemmamarknaderna. Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och
lägre kostnader än konkurrenterna. Handelsbanken har uppnått detta mål 45 år i rad, enligt
Handelsbankens årsredovisning (2016). I Handelsbanken kännetecknas hållbarhet av
ansvarsfull rådgivning och kreditgivning, strävan efter att ha nöjda kunder samt att vara en
attraktiv arbetsgivare. Även om bankens miljöpåverkan är relativt liten anser Handelsbanken
att de kan göra en stor skillnad då det gäller hållbarhet gentemot kunder, investerare,
medarbetar samt skattebetalare genom en ansvarsfull kreditgivning (Handelsbankens
hållbarhetsredovisning, 2016). Krediter utgör Handelsbankens kärnverksamhet och banken
lägger stor vikt vid att kreditgivningen baseras på varje enskild kunds återbetalningsförmåga.
Banken har en kreditpolicy som fastställer att kreditgivningen ska vara ansvarsfull och
motsvara högt ställda krav på god etik. Banken verkar för att internationella principer som de
är anslutna till, följs i kreditgivning och avstår från att bevilja krediter till företag där
principerna inte tillämpas, enligt Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2015).
Handelsbanken har även vissa interna riktlinjer som till exempel att de inte har
affärsrelationer med företag som tillverkar eller handlar med vapen. I sin kreditbedömning tar
banken hänsyn till hur miljörisker påverkar kundens återbetalningsförmåga. Om ett företag
bedriver miljöfarlig verksamhet eller säljer produkter som kan medföra hälso- eller
miljörisker är det särskilt viktigt eftersom till exempel skärpta miljölagar kan leda till att
företagets produkter inte går att sälja och företagets återbetalningsförmåga försämras
(Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2016). Vid fastighetsrelaterad kreditgivning är det
viktigt att ta reda på om det bedrivs eller har bedrivits miljöfarlig verksamhet i fastigheten
eftersom det kan utgöra en risk. En affärsbedömning ska utföras på varje enskild kund för att
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fastställa de olika riskerna (Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2015). En ickeansvarsfull kreditgivning kan leda till att kunder tvingas lämna sina hem, företag tvingas säga
upp personal, ett sämre utbud av produkter och tjänster i samhället samt lägre skatteintäkter.
Därför är det viktigt att banker arbetar med ansvarsfull kreditgivning och tar ett ansvar, enligt
Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2016).
4.3.2 Respondenternas roll och arbetsuppgifter
Emelie Franck arbetar som ställföreträdande kontorschef på Djursholms kontoret i
Handelsbanken. Hon arbetar med personalansvar, kreditbeviljning, ordning och reda samt viss
handläggning av krediter. Franck har arbetat med företagsfinansiering i cirka 10 år. Innan sin
nuvarande position arbetade hon på Handelsbankens avdelning Large Corporate som
relationship manager. Avdelningen Large Corporate ansvarar för Handelsbankens 15 största
företag i Sverige som har en internationell affär som går att utveckla. Francks roll var att
identifiera behov hos kunden och sedan para ihop kunden med rätt personer och enhet i
banken, som en slags koordinator. Om ett företag ansökte om finansiering ansvarade Franck
för handläggningen men hon tog ofta hjälp av andra avdelningar i banken eftersom så stora
företag kräver expertkunskap. Flera av dessa företag har flera miljarder i lån och har flera
banker. Det är ingen bank som vill ha ett så stort kreditansvar, det innebär en för stor risk,
enligt Franck. Flera banker går därför ihop och finansierar ett företag tillsammans.
Agneta Gustafsson är kontorschef på Spånga kontoret i Handelsbanken. Som kontorschef
arbetar Gustafsson bland annat med kreditgivning. Dels handlägger hon sina egna kunders
krediter, dels tar hon även kreditbeslut för krediter hennes medarbetare har handlagt. Varje
medarbetare har en kreditlimit som anger hur stor kredit de får bevilja. Om lånebeloppet
överstiger medarbetarens limit måste Gustafsson bevilja den. Gustafssons gräns är 15
miljoner, vill ett företag ha ett större lån än så är det Handelsbankens kreditavdelning som
beviljar det. Dock sker all handläggning på kontoren. Alla kreditärenden eftergranskas också,
denna kontroll genomför ofta Gustafsson. Gustafsson har arbetat med företagsfinansiering i
cirka 20 år.
4.3.3 Varför Handelsbanken arbetar med ansvarsfull kreditgivning
Enligt Franck innebär ansvarsfull kreditgivning att banker inte ska arbeta med företag som till
exempel hanterar vapen, droger eller barnarbete. Gustafsson anser också att ansvarsfull
kreditgivning handlar om att banken ska ta hänsyn till vilken miljöpåverkan deras
företagskunder har. Till exempel om det är en tillverkningsindustri kan de ha negativa utsläpp
och påverka mark. Detta kan enligt Gustafsson få stora konsekvenser både för kunden men
även för banken om det påverkar företagets återbetalningsförmåga. Om företaget förlorar sin
återbetalningsförmåga innebära det en kreditförlust för banken.
Enligt Franck arbetar Handelsbanken mycket mer med hållbarhetsfrågor nu än vad de gjorde
för några år sedan. Vid kreditgivning måste handläggare idag kommentera och undersöka det
mycket mer noggrant. Franck berättar också att det är väldigt viktigt för stora företag att
banken arbetar med det. Stora företag har en egen miljöpolicy och vill arbeta med en bank
som arbetar för hållbarhet och miljön. Franck berättade att när hon arbetade på
Handelsbankens avdelning Large Corporate var hon med om att ett företag tackade nej till
finansiering av Handelsbanken i en upphandling på grund av att de ansåg att banken hade en
otydlig hållbarhetspolicy. Franck menar att Handelsbanken hade en hållbarhetpolicy men att
den inte hade kommunicerats ut tillräckligt.
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4.3.4 Hur Handelsbanken tillämpar ansvarsfull kreditgivning i sin bedömning
Både Gustafsson och Franck berättar att det inte finns någon speciell gräns för när
handläggare ska undersöka ett företags miljöpåverkan och risk, utan att de alltid ska reflektera
över det. Det beror på vilken bransch företaget är verksamma inom, anser både Gustafsson
och Franck. I kredit PM:et ska handläggaren kommentera vilken miljöpåverkan ett företag har
och om de tror att det kan leda till någon risk i framtiden. Enligt Gustafsson måste de
kommentera ett företags miljöpåverkan om de upplever att det finns en uppenbar risk. Om det
gäller ett tjänsteföretag som verkar i en bransch som handläggaren inte upplever har en
betydande miljöpåverkan behöver de inte kommentera det i kredit PM:et. Franck som har
arbetat med större företag säger också att de kommenterar miljöpåverkan om de anser att det
finns en risk. Dock undersöker de inte om ett företag använder lågenergilampor och skriver ut
papper dubbelsidigt och så vidare. Analysen är inte så djup, enligt Franck. När det gäller
större företag undersöks de dock djupare och deras hållbarhetsredovisning granskas, berättar
Franck.
Det finns inga riktlinjer i banken för vad handläggare ska undersöka och kommentera för
vissa branscher. Företagsrådgivarens sunda förnuft, kunskap och erfarenhet styr men enligt
Gustafsson granskas krediter före och efter utbetalning av en annan person för att fel ska
kunna upptäckas och rättas. Franck anser att det är viktigt till exempel vid kreditgivning till
industrier att undersöka miljöpåverkan noggrannare. Då får handläggare diskutera med
kunden om de tror att det finns en risk att problem kan uppstå som kan medföra kostnader för
sanering eller skadestånd i framtiden, menar Franck. Hon anser dock att ”den biten är inte
riktigt upp till oss att ta reda på. Vi ska ju fråga men om ett företag till exempel köper ett
sådant bolag bör de ta dit en jurist som har förhandlat om sådant i sina klausuler”.
Om ett företag som ingår i en koncern ansöker om lån undersöks hela koncernen. Gustafsson
menar att det har med kundkännedom att göra, att banken måste ha kännedom om vem
kunden är, vilka ägarna är och vad de andra företagen i koncernen är verksamma inom. Dock
undersöks inte hela koncernens miljöpåverkan. Franck berättar att för de större företagen
undersöks hela koncernen och även koncernens samarbetspartners miljöpåverkan, till exempel
deras leverantörer. Gustafsson anser att banken bör undersöka ett företags leverantörers
miljöpåverkan men menar att det inte praktiskt skulle gå eftersom det blir ett för stort arbete.
Hon menar att de måste lita på kunderna och att om företag kan visa upp att de har vissa
certifieringar måste de kunna räkna med att det stämmer eftersom revisorer skulle kunna ha
synpunkter på det om det inte stämmer.
4.3.5 Hur Handelsbanken hanterar miljö- och hållbarhetsrisker i sin bedömning
Franck menar att det finns många risker de måste ta hänsyn till vid kreditgivning till företag.
Till exempel att säkerheten som tas i pant inte är förorenad men också att verksamheten är
etiskt försvarbar så att inte Handelsbanken finansierar verksamhet som banken egentligen inte
står bakom. Gustafsson har inte varit med om att de ställt krav på företag att till exempel
minska sina utsläpp för att kunna beviljas finansiering. Hon säger dock också att hon aldrig
har finansierat ett företag med en stor negativ miljöpåverkan. Om de anser att kunderna inte
har kontroll på sin miljöpåverkan eller hur de i så fall ska hantera det, tackar banken nej till att
hjälpa till med finansiering. Franck berättar att när hon arbetade på Handelsbankens avdelning
Large Corporate så var det inte ovanligt att de förhandlade om bland annat vilka resultat
företaget måste prestera, konsekvenser om företaget skulle börja gå sämre eller få stora
oväntade kostnader, bankens rätt att dra sig ur om något negativt ur miljösynpunkt skulle dyka
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upp och så vidare. Bankens jurister förhandlade med företagets jurister och kunde skriva avtal
på 150 sidor om sådana villkor, berättar Franck.
Om ett företag har en stor miljöpåverkan och innebär en stor risk för banken, tilldelas de en
sämre rating. Det innebär en dyrare kapitaltäckningskostnad för banken och därför får
företaget i så fall betala en högre ränta som kompensation, berättar Gustafsson. Hon säger
dock att om företaget har en för dålig rating eller för stor miljöpåverkan är inte
Handelsbanken intresserade av att finansiera företaget. Det finns ingen bransch som banken
tackar nej till att finansiera direkt från ett miljöperspektiv, berättar Franck. Det säger även
Gustafsson som menar att de gör en enskild bedömning av varje fall. Gustafsson menar också
att miljö och hållbarhet är en faktor av flera vid kreditgivning. Ju större miljöpåverkan och
risk ett företag har, desto större påverkan får den faktorn på beslutet.
Gustafsson anser att det vore bra om banker fick en indikation om deras kunder fått en
varning eller ett vite från miljöinspektionen. Enligt Gustafsson får inte banker det i dagsläget
men att det skulle vara bra om det syntes när de gör en UC förfrågan eftersom det innebär en
större risk för banken. Det är först om de får en betalningsanmärkning som banken kan
upptäcka sådant. Gustafsson har tidigare arbetat på kontor ute i landet och då brukade hon
läsa kungörelser i lokalpress för att få information om olika företagskunder och dess
verksamhet.
Gustafsson anser att det är svårt att bedöma miljö och hållbarhet. ”Frågan är hur vi ska
bedöma miljö och hur långt vi ska dra det? Utsläpp eller vad ska vi bedöma det på? Till
exempel dagis; föräldrar lämnar ofta barnen på dagis med bil, är det en miljöpåverkan? Om
dagiset ligger nära en busshållplats, är det bättre?”. Det är inte alltid enkelt, menar
Gustafsson. Hon berättar också att miljö är en av flera faktorer och att Handelsbanken ofta
tackar nej till att finansiera företag på grund av flera bidragande faktorer. Gustafsson menar
att handläggare måste förstå vad företag gör och vilken påverkan de har för att kunna bevilja
dem lån, och där tror Gustafsson att banken har en bit kvar. Gustafsson tror och hoppas också
att det längre fram kommer att erbjudas gröna lån och att företag som arbetar miljövänligt
kommer att få kompensation genom till exempel lägre ränta för det.
4.3.6 Handelsbankens verktyg för att bedöma ett företags miljöpåverkan och
risk
Vid kreditgivning till Handelsbankens största företag samlas årsredovisning, årsrapport och
företagets miljöpolicy eller hållbarhetsredovisning in för att analysera företaget.
Handelsbanken lämnar ut en checklista med några beskrivande frågor som företaget får
besvara om deras miljöhantering och dess påverkan. Franck berättar också att de största
företagen ofta ställer lika många frågor till banken eftersom det är lika viktigt för dem att
banken de arbetar med har en ordentlig miljöpolicy. För de mindre företagen lämnas inte
någon checklista med frågor ut, utan då ställs frågorna i kredit PM:et direkt till kunden.
Frågorna som ska besvaras i kredit PM:et är ”vad har bolaget för miljöpåverkan?”, ”hur
hanterar de den?” samt ”hur kommer det att se ut framöver?”, enligt Franck. Frågorna är
detsamma oavsett bransch. För Handelsbankens största företag är det också en diskussion med
företaget men då är det ofta Handelsbankens hållbarhetschef som har en diskussion med
företagets hållbarhetschef. Både Franck och Gustafsson berättar att det inte finns något
standardiserat verktyg i banken, förutom dessa frågor i kredit PM:et, eller några riktlinjer som
beskriver vad handläggare ska analysera vid olika branscher. ”Vi behöver mer verktyg för att
kunna vara säkra på att vi gör en korrekt bedömning”, säger Gustafsson. Dock anser
Gustafsson att det är positivt att det finns många personer inom banken som de kan kontakta
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och få hjälp av vid speciella frågor. Medarbetarna går en utbildning när de blir
företagsrådgivare som handlar om kreditgivning, de får också vissa interna utbildningar inom
olika områden. Gustafsson berättar att det precis har kommit en utbildning med ett visst fokus
på hållbarhet. Hon menar dock att mycket kunskap kommer med erfarenhet allt eftersom
handläggare kommer i kontakt med olika företag och ärenden.
4.3.7 Fortsatt miljö- och hållbarhetsarbete
Franck och Gustafsson tror båda att hållbarhetsarbete kommer att bli en alltmer viktig fråga
och att Handelsbanken kommer att fortsätta att arbeta mer med det. Franck berättar att dessa
frågor har gått ända ner till kontorsnivå i banken. I den senaste verksamhetsplaneringen (plan
för kommande året med mål) var de tvungna att fylla i ett avsnitt med hur de arbetar för
hållbarhet. ”Banken har som mål att alla kontor ska bli gröna kontor. Till exempel att vi ska
ha lågenergilampor, källsortering på papper, köpa in ekologiska varor och krav-certifierade
produkter. Det vill säga, mer miljötänk”, enligt Franck.
Enligt Gustafsson har Handelsbanken börjat erbjuda gröna lån och certifieringar till vissa
företag och hon tror att mer sådana produkter kommer att utvecklas. Hon berättar också att det
precis har kommit en intern utbildning i banken som alla medarbetare måste genomföra där
hållbarhet är ett ämne i fokus. Gustafsson anser att det är viktigt med utbildning inom detta
ämne och särskilt för de som arbetar på kreditavdelningen eftersom de är kontorens
”bollplank”. Om inte de ställer motfrågor till kontoren och uppmärksammar hållbarhets- och
miljöfrågor kommer inte heller kontoren att göra det, menar Gustafsson. Enligt henne har det
diskuterats mycket om miljö och hållbarhet i banken men hon tror att de behöver gå mer till
handling också, vilket banken har börjat göra mer och mer de senaste åren.
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5. Analys
I följande kapitel analyseras empirin från de sex olika respondenterna utifrån forskning och
teorier från den teoretiska referensramen.

5.1 Varför banker arbetar med ansvarsfull kreditgivning
Klimatförändringar är ett hot mot den finansiella stabiliteten och banker har en avgörande roll
för den hållbara utvecklingen (Finansinspektionen, 2015). Banker måste förhålla sig till de
lagar och regler som finns för att inte riskera den finansiella stabiliteten, vilket är oerhört
viktigt att den upprätthålls (Reuterskiöld, Danske Bank, intervju 2017). Om det inte skulle
finnas ett förtroende för banker så att människor skulle ta ut sina pengar, skulle hela
marknadsekonomin stagnera, enligt Heffernan (1996). Därför är det viktigt att banker tar ett
stort ansvar för att samhällets förtroende upprätthålls. Banker bör endast finansiera företag
och projekt som är etiskt försvarbara. Enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse måste ett
kreditinstitut göra en kreditprövning innan en kredit beviljas. Kreditinstitut måste ha
tillräckliga beslutsunderlag, bedöma riskerna och kunna förvänta sig att förpliktelserna blir
fullgjorda för att bevilja en kredit (lag 2004:297). Ansvarsfull kreditgivning innebär att banker
ska skydda sina kunder mot överskuldsättning men också att de minskar sin indirekta
miljöpåverkan (Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2015; Nordeas sustainability rapport
2015; SEB:s hållbarhetsrapport 2015; Swedbanks hållbarhetsredovisning 2015).
Alla respondenter anser att banker har ett stort ansvar och måste arbeta med hållbarhets- och
miljöfrågor. Banker ska inte arbeta med företag som till exempel tillverkar vapen, använder
barnarbete eller bidrar till miljöförstöring (Franck, Handelsbanken, intervju 2017).
Banksektorn har inte en så stor direkt påverkan på miljön jämfört med många andra sektorer.
Dock är banksektorn stor i många länder och dess förbrukning av energi, vatten och papper
påverkar miljön, enligt Jeucken och Bouma (1999). Därför bör banker arbeta för sin direkta
påverkan genom att bland annat minska sin pappersförbrukning, använda lågenergilampor och
handla ekologiskt (Franck, Handelsbanken, intervju 2017). Detta anser dock Reuterskiöld
(Danske Bank, intervju 2017) bara är ”hygien”, hon anser att det är en självklarhet att banker
ska arbeta för att minska sin direkta miljöpåverkan. Det som är viktigt är att banker arbetar
med den indirekta påverkan. Weber, Diaz och Schwegler (2014) anser att det viktigaste
banksektorn kan bidra med för en hållbar utveckling är indirekt genom investeringar och
kreditgivning. Om företag ansöker om finansiering av ett projekt ska banken undersöka
ändamålet med krediten genom att granska projektplanen och investeringsbudgeten, enligt
Broomé, Elmér och Nylén (1995). Banker måste också undersöka ett företags miljöpåverkan
och risk, enligt Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017). Banker väljer vilka företag och
projekt de vill hjälpa till att finansiera. Genom att ställa krav kan de påverka företag med en
negativ miljöpåverkan att ta till åtgärder (Finansinspektionen, 2015; Thompson, 1998).
Det finns en positiv korrelation mellan miljöprestanda och resultat, enligt Weber, Fenchel och
Scholz (2008). Detta menar också Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017) som anser att
det finns tydliga bevis för att dessa företag lever längre, har bättre lönsamhet och är mer
välskötta. Det innebär en lägre risk för banker och färre kreditförluster, därför anser hon att
det inte finns någon anledning att inte satsa på dessa företag. Detta stöds av Weber, Fenchel
och Scholz (2008) som anser att de banker som arbetar med sådana företag kan skapa sig
konkurrensfördelar genom en bra riskhantering samt drabbas av färre kreditförluster. Banker
arbetar för långsiktiga relationer med kunder. Kunder som arbetar med miljöfarlig verksamhet
och som har en negativ miljöpåverkan anses inte som långsiktiga och därför bör inte banker
arbeta med dessa kunder (Bauge Jogenborn, Nordea, intervju 2017). Det stödjs av Broomé,
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Elmér och Nylén (1995) som menar att banker satsar på de företag och projekt de tror
kommer att lyckas och vara lönsamma långsiktigt.
Banker behöver inte beakta miljö- eller hållbarhetsaspekter om sådana aspekter inte bedöms
påverka återbetalningsförmågan hos kredittagaren eller värdet på eventuella säkerheter för
lånet. Den hänsyn som bankerna behöver ta är strikt affärsmässig, enligt Finansinspektionen
(2015). En anledning till att banker arbetar mer med hållbarhet än vad lagen kräver är för att
kunna attrahera kunder, investerare och personal (Thompson, 1998). Kunder kräver att banker
arbetar med dessa frågor. Franck (Handelsbanken, intervju 2017) berättar att bankens största
företag ställer lika mycket frågor om bankens miljö och hållbarhetsarbete som banker ställer
till dem. Handelsbanken förlorade en upphandling på grund av att företaget ansåg att banken
hade en otydlig hållbarhetspolicy och ville därför inte finansieras av dem. Lindahl (Nordea,
intervju 2017) tror också att potentiella medarbetare kommer att granska sådana aspekter i
större utsträckning när de väljer arbetsgivare i framtiden. Det är viktigt för en banks
varumärke att samhället anser att de arbetar för en hållbar utveckling. Om en bank
uppmärksammas i press för att de har finansierat ett företag som har en negativ miljöpåverkan
kan det leda till negativa konsekvenser för banken. Även om det kanske inte påverkar värdet
på en låneportfölj kan det påverka framtida intäkter om banken förlorar kunder, investerare
och personal på grund av det, enligt Thompson (1998). Banker som arbetar med miljö- och
hållbarhetsfrågor kan också marknadsföra det och erhålla goodwill (Thompson, 1998).

5.2 Hur banker tillämpar ansvarsfull kreditgivning i sin bedömning
Alla sex respondenter uppger att det inte finns någon speciell gräns för när banken undersöker
ett företags miljöpåverkan och risk. Nordea genomför en djupare analys på de företag som
ansöker om lån över fem miljoner kronor och en ännu djupare analys på de företag som vill
låna mer än fem miljoner euro (Bauge Jogenborn, Nordea, intervju 2017; KPMG, 2016).
Respondenterna menar att det beror på vilken bransch företaget är verksamt inom. Gäller det
till exempel ett dagis eller en advokatbyrå och det inte finns någon uppenbar risk, undersöks
eller kommenteras inte företagets miljöpåverkan i kredit PM:et. Är det till exempel en industri
eller en bilverkstad måste dock handläggaren undersöka miljöpåverkan djupare samt
kommentera det i kredit PM:et. Skott Gudmundsson (Danske Bank, intervju 2017) anser
också att det beror på hur hårt reglerad branschen som företaget är verksamma inom är. Inom
till exempel livsmedelsindustrin finns det hårda regleringar, då behöver inte banken göra en
egen djup analys. Dock är det inte bankens uppgift att undersöka om ett företag följer alla
lagar och regler samt har alla tillstånd. Skott Gudmundsson (Danske Bank, intervju 2017)
säger att de undersöker om kunden själv verkar ha kontroll på sådant vilket märks snabbt vid
ett kundmöte. Om kunden inte har kontroll eller inte kan sin bransch, är inte banken
intresserade av att arbeta med det företaget (Skott Gudmundsson, Danske Bank, intervju
2017). Ingen av de undersökta bankerna har några specifika riktlinjer eller instruktioner av
vad handläggaren bör undersöka för olika branscher. Skott Gudmundsson (Danske Bank,
intervju 2017) uppger att Danske Bank har olika branschrapporter där det står vad
handläggare bör undersöka när det gäller specifika branschen. Dock är instruktionen i stort
sett samma för alla branscher eftersom det skulle bli för stort administrativt arbete att ta reda
på olika aspekter för varje bransch, enligt Skott Gudmundsson (Danske Bank, intervju 2017).
Det kan bli för kostsamt och tidskrävande (Weber, 2012). Det anser dock Lindahl (Nordea,
intervju 2017) bör utformas som ett stöd för handläggaren, särskilt för de branscherna som
anses ha en hög risk. Detta stöds av Banhalmi-Zakar och Vammen Larsen (2015) som anser
att det bör finns speciella riktlinjer eller verktyg när det gäller miljöbedömning av högrisk
industrier. Alla respondenter svarar att det är handläggarens sunda förnuft, kunskap och
erfarenhet som styr. Handläggaren måste reflektera över vilken påverkan eller risk ett företag
kan ha. Banker har en stor roll för den hållbara utvecklingen (Finansinspektionen, 2015), om
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de inte undersöker alla företags miljöpåverkan kan stora risker missas som påverkar miljön
negativt. År 2015 uppgick svenska bankernas utlåning till företag till 1 249 miljarder kronor
(Svenska Bankföreningen, 2016), om dessa pengar investeras i företag som har en stor negativ
miljöpåverkan kan det få stora konsekvenser för miljön. Därför är det avgörande att
handläggare undersöker företag och dess projekts miljöpåverkan grundligt. Det finns också en
risk med att mycket är upp till enskilda handläggares sunda förnuft eftersom det blir en
subjektiv bedömning, alla handläggare tänker inte likadant. Olika handläggare kan göra olika
djupa analyser och bedöma olika risknivåer (Andersson, 2001; Broomé, Elmér & Nylén,
1995). Om ett företag bedöms ha en risknivå som egentligen är felaktig, tilldelas de en
felaktig rating och betalar antingen för mycket eller för lite i ränta, enligt Weber, Fenchel och
Scholz (2008). Det är även en risk om handläggarna inte gör en tillräckligt djup analys
eftersom om banker finansierar företag som sedan uppmärksammas på grund av negativ
miljöpåverkan, kan det få stora negativa konsekvenser för banken, enligt Banhalmi-Zakar och
Vammen Larsen (2015).
Om ett företag i en koncern söker lån undersöks i normalfallet inte hela koncernens
miljöpåverkan. Det har mer med kundkännedom att göra berättar Gustafsson (Handelsbanken,
intervju 2017). Banken måste ha kundkännedom om koncernen; vem kunden är, vilka ägarna
är och om de andra företagens verksamhet i koncernen. Enligt Jeucken och Bouma (1999) kan
det vara en svår balans att ta in information och ställa frågor om koncernen eftersom kunder
kan uppleva det som att banker lägger sig i för mycket. Det menar också Skott Gudmundsson
(Danske Bank, intervju 2017) som säger att det är en fin balans för hur mycket en handläggare
kan fråga kunden om, innan de blir irriterade och väljer en annan bank. Bauge Jogenborn
(Nordea, intervju 2017) undersöker hela koncernen om koncernen bara består av till exempel
ett moderbolag och två dotterbolag men om ett litet företag i en stor koncern söker lån
undersöker hon inte hela koncernen. Skott Gudmundsson (Danske Bank, intervju 2017)
undersöker inte hela koncernens miljöpåverkan utan bara det enskilda företagets påverkan.
Det hon undersöker är mer om ett företag är beroende av en leverantör eftersom det kan
innebära en risk. I kredit PM:et måste alltid handläggaren kommentera och lägga in
information om koncernen, vilket är en stor utveckling eftersom de för bara några år sedan
knappt behövde nämna koncernen, enligt Skott Gudmundsson (Danske Bank, intervju 2017).
Banker bör i möjligaste mån undersöka hela en koncerns miljöpåverkan eftersom det kan
finnas oförutsedda risker som skulle kunna påverka hela koncernens verksamhet och
varumärke. Dock kan en sådan omfattande analys bli dyr och tidskrävande enligt Weber
(2012) vilket kan vara anledningen till att banker inte alltid undersöker hela koncerner. Om
banker uppmärksammar och för en dialog med koncernen om ett företags negativa påverkan
kan det finnas intäktsmöjligheter för banken. Om koncernen väljer att investera i miljö- och
hållbarhetsarbete kan banker hjälpa till att finansiera projektet (Finansinspektionen, 2015).
Alla respondenter uppger att de inte undersöker ett företags leverantörers miljöpåverkan. När
det gäller de största företagen kan det dock bli aktuellt. Gustafsson (Handelsbanken, intervju
2017) anser att banker bör undersöka ett företags leverantörer men menar också att det skulle
bli ett för stort och tidskrävande arbete. Weber (2012) menar att det är kostsamt och
tidskrävande att genomföra omfattande miljöanalyser av företag. Lindahl (Nordea, intervju
2017) och Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017) tror dock att banker kan bli tvungna att
behöva göra det i framtiden.

5.3 Hur banker hanterar miljö- och hållbarhetsrisker i sin bedömning
Vid kreditgivning finns det många risker att analysera (Banhalmi-Zakar & Vammen Larsen
2015; Elsakit & Worthington 2013; Thompson 1998). Respondenterna menar att förutom
direkta-, indirekta- och ryktesrisker kan oförutsedda risker dyka upp. Ett exempel är om det
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skrivs i press att allmänheten inte bör äta danskt griskött eller färsk kyckling. Sådana risker
går inte att förutse och det kan påverka företagets återbetalningsförmåga (Skott
Gudmundsson, Danske Bank, intervju 2017). Flera av respondenterna upplever att miljö är
svårt att bedöma. Gustafsson (Handelsbanken, intervju 2017) menar att miljö består av många
faktorer, ska de kontrollera utsläpp, ekologiska fotavtrycket eller vad ska de mäta? Och hur
långt ska de ta det? Gustafsson (Handelsbanken, intervju) tar ett dagis som exempel. Ett dagis
anses ha en låg miljöpåverkan men föräldrarna kör ofta sina barn till dagiset, ska de ta upp
den påverkan? Om dagiset ligger nära en busshållplats, är det bättre? Det bör finnas riktlinjer i
bankerna för hur handläggare ska bedöma miljöpåverkan och risk, annars kan det behandlas
olika av olika handläggare. Att miljö- och hållbarhet är komplext och svårt att mäta stöds
även av Thompson (1998). Alla respondenter säger också att handläggare måste använda sitt
sunda förnuft för att avgöra om ändamålet med krediten är etiskt försvarbart. Bauge
Jogenborn (Nordea, intervju 2017) berättar om ett kreditärende hon hade för många år sedan
där en bostadsrättförening hyrde ut en lokal där det bedrevs en porrklubb. Hade denna
bostadsrättsförening velat bli kund i banken eller ansökt om finansiering idag, hade de blivit
nekade, enligt Bauge Jogenborn (Nordea, intervju 2017) eftersom banken inte anser att detta
är etiskt försvarbart. Banken vill inte förknippas med porrindustrin eftersom det innebär en
ryktesrisk. Även om det inte är olagligt att bedriva en porrklubb kan banken förlora intäkter
om kunder väljer att byta bank på grund av att de anser att banker inte ska tjäna pengar på
sådana industrier. Det kan också påverka bankens varumärke och framtida intjäning, enligt
Thompson (1998). Därför är det viktigt att göra en ordentlig analys av företag.
Enligt respondenterna är det ingen av bankerna som i dagsläget ställer krav på företag med en
negativ miljöpåverkan. Finansinspektionen (2015) anser att banker bör ställa krav på företag
att åtgärda sin miljöpåverkan. Om banker skulle göra det skulle det kunna ha en positiv
inverkan på den hållbara utvecklingen. Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017) tror att
banker kommer att ställa sådana krav i framtiden. Franck (Handelsbanken, intervju 2017)
berättar att för de allra största företagen i banken förhandlas villkor om vilket resultat
företaget måste prestera, konsekvenser vid oförutsedda kostnader och bankens rätt att dra sig
ur om till exempel stor negativ miljöpåverkan. Då kan banken ställa vissa krav på företaget.
De företag som har en negativ miljöpåverkan tilldelas en sämre rating eftersom de innebär en
större risk. Det beror på att sannolikheten för att de kommer att fullgöra sina förpliktelser är
lägre, enligt Weber, Fenchel och Scholz (2008). Dessa företag innebär en högre
kapitaltäckningskostnad för banken (Gustafsson, Handelsbanken, intervju 2017). De får betala
en högre ränta som kompensation för denna risk och kostnad. Alla respondenter uppger dock
att om ett företag innebär en för hög risk och får en för dålig rating, beviljas företaget inte en
kredit. Miljöfaktorn är en av flera faktorer vid kreditgivning och när ett företag nekas kredit
beror det oftast på flera faktorer. Respondenterna anser också att de som handläggare måste
förstå verksamheten, annars bör företag inte beviljas kredit. Reuterskiöld (Danske Bank,
intervju 2017) anser att hur olika banker bedömer ett företags miljöpåverkan och risk är en
konkurrensfaktor banker emellan eftersom det har en prispåverkan. Om banken gör en korrekt
bedömning och tilldelar företaget rätt rating, kan de erbjuda företaget en lägre ränta vilket
resulterar i fler affärer samt mindre kreditförluster. Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017)
tror att desto viktigare hållbarhet blir, desto större konkurrensfaktor kommer detta att bli
emellan banker.
Bankerna ställer indirekt krav på åtgärd för företag med en negativ miljöpåverkan eftersom de
nekar dem finansiering men Finansinspektionen (2015) anser att banker bör inleda en dialog
med företagen om åtgärd istället för att bara neka dem lån, i syfte att försöka få
företagskunder medvetna om dess miljöpåverkan och risk. Banker vill inte ha rollen som
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”miljöpolis” (Elsakit & Worthington, 2013) men forskning visar att det finns
intjäningsmöjligheter för banker med ett miljö- och hållbarhetstänk. Om företag investerar i
miljö- och hållbarhetsprojekt så kan banker hjälpa till med finansiering (Jeucken & Bouma,
1999). Banker bör därför ställa krav på åtgärd för företag med en negativ miljöpåverkan.
Banker kan bidra till en hållbar utveckling genom att hjälpa företag och projekt som inte har
en negativ miljöpåverkan med finansiering, de skulle också kunna subventionera krediter till
företag som bedriver miljövänlig verksamhet, erbjuda dem en lägre ränta, framställa egna
miljömässiga tjänster och likande (Thompson, 1998). Företag som arbetar med miljöfrågor
och till exempel är koldioxidneutrala får inte något utbyte/belöning som en lägre ränta, uppger
alla respondenter. Skott Gudmundsson (Danske Bank, intervju 2017) hade ett fall där
kunderna var koldioxidneutrala. Kunden ansåg att de inte fick någon kompensation från
banken för att de faktiskt arbetade miljövänligt. Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017)
hoppas att företag i framtiden kommer att få något utbyte för det men anser att handläggare
först måste få utbildning inom området för att faktiskt kunna bedöma om det kunden säger
stämmer. I dagsläget har handläggare inte den utbildningen eller de redskap som skulle
behövas för att kunna kontrollera det. Detta stöds av KPMG:s rapport (2016) som visar att det
saknas verktyg i det dagliga arbetet, mätbara mål och utbildning för att de anställda att göra en
grundlig miljöbedömning av företag. Alla respondenter förutom Bauge Jogenborn anser att
företag bör få lägre ränta om de har en positiv inverkan på miljön. Bauge Jogenborn (Nordea,
intervju 2017) tror inte att dessa företag kommer att erbjudas en lägre ränta i framtiden. Hon
tror dock att företag med en negativ miljöpåverkan kommer att få en högre ränta. Bauge
Jogenborn (Nordea, intervju 2017) tror att det kommer att vara väldigt svårt för ett företag
som påverkar miljön negativt i framtiden eftersom banker inte vill arbeta med dessa. De
innebär en för stor risk för banker. Dock menar Thompson (1998) att företag med miljövänlig
verksamhet ofta är mindre och inte vinstdrivande, vilket kan innebära en risk för banken
eftersom deras återbetalningsförmåga inte är hög.
Gustafsson (Handelsbanken, intervju 2017) uppger att banken inte får någon information om
ett företag får en varning eller ett vite från Miljöinspektionen. Hon anser att det skulle vara
bra om banken skulle få det när de tar en UC förfrågan på företaget, eftersom det innebär en
högre risk för banken. Det kan påverka företagets återbetalningsförmåga. Det skulle också
vara positivt om medarbetare hade tillgång till screening verktyg där företag kontrolleras mot
olika register för att upptäcka till exempel brott mot miljölagar.

5.4 Bankernas verktyg för att bedöma företags miljöpåverkan och risk
När ett företag ansöker om kredit bedömer banken deras siffermaterial (Beaulieu, 1996;
Broomé, Elmér & Nylén, 1995; Svensson & Ulvenblad, 1994). Alla respondenter uppger att
de samlar in siffermaterial från företag i form av deras årsredovisning, delårsrapport, budget,
investeringsplan och/eller hållbarhetsredovisning. Weber (2012) anser att det finns en risk när
företagsrådgivare använder siffermaterial som företagen själva tagit fram, eftersom de ofta
lyfter fram positiv informationen om företaget. Dock skulle det vara kostsamt och
tidskrävande om banker skulle behöva göra egna omfattande miljöanalyser för att kontrollera
om det företaget uppger stämmer. Skott Gudmundsson anser också att de måste lita på sina
kunder, det går inte att kontrollera allt (Danske Bank, intervju 2017). Banker samlar in både
finansiell information och icke-finansiell information om företag. Personliga möten med
kunden är viktiga anser respondenterna för att kunna göra en helhetsbedömning av företaget
och ägarna. Ägarnas trovärdighet och lämplighet kan ha en stor betydelse för om banken
beviljar en kredit eller inte (Andersson, 2001; Svensson & Ulvenblad, 1994) vilket
respondenterna bekräftar.
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Enligt KPMG:s (2016) rapport saknar många av svenska banker verktyg för att göra en
grundlig bedömning av ett företags miljöpåverkan och risk. Rapportens slutsats var att banker
har generella mål och övergripande strategier på koncernnivå men att det saknas verktyg i det
dagliga arbetet samt mätbara mål (KPMG, 2016).
Denna uppsats studie visar att de undersökta bankerna har följande verktyg;
Nordea: Nordea har två interna verktyg som kallas för ERAT och SPRAT. ERAT är
tvingande att använda på krediter över fem miljoner kronor. När handläggaren anger vilken
bransch ett företag är verksamt inom, bedömer ERAT om det innebär en låg, medel eller hög
risk (baserat på SNI-koden). Om det inte är låg risk måste handläggaren besvara vissa frågor
och utifrån dessa svar kan en ännu djupare analys behöva genomföras. SPRAT är tvingande
på krediter över fem miljoner euro och bedömer den politiska risken. SPRAT fungerar på
samma sätt, den beräknar risknivån och vissa frågor kan bli obligatoriska att besvara (Bauge
Jogenborn, Nordea, intervju 2017). För mindre krediter kan detta verktyg också tillämpas om
handläggaren upplever att det råder någon osäkerhet. Annars är det handläggaren som ska
ställa frågor till kunden om det finns någon uppenbar risk, enligt Lindahl (Nordea, intervju
2017).
Danske Bank: Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017) anser att hur banker bedömer ett
företags miljöpåverkan och risk, är en konkurrensfaktor banker emellan. Respondenterna på
Danske Bank valde därför att inte svara på vilka interna verktyg Danske Bank har/inte har. De
nämner dock att de inte använder sig av checklistor utan att de ställer frågor direkt till kunden.
Skott Gudmundsson nämner också att Danske Bank har en kredithandbok som innehåller
instruktioner för kreditgivning som den kundansvarige kan använda som stöd när han/hon ska
ställa frågor till kund.
Handelsbanken: Handelsbanken använder sig av checklistor med beskrivande frågor till de
allra största företagen i banken. Till de övriga företagen ställs frågorna direkt till kunden. De
frågor som ska besvaras i kredit PM:et är ”vad har bolaget för miljöpåverkan?”, ”hur hanterar
de den?” samt ”hur kommer det att se ut framöver?”, enligt Franck (Handelsbanken, intervju
2017). Frågorna är detsamma oavsett bransch. Gustafsson (Handelsbanken, intervju 2017)
säger att det inte finns något standardiserat verktyg som de anställda kan ha som ett
hjälpmedel vid kreditgivning. Hon anser att det borde finnas verktyg så att medarbetarna kan
göra en mer omfattande bedömning av företags miljöpåverkan och risk (Gustafsson,
Handelsbanken, intervju 2017).
Banker bör ha standardiserade verktyg för att kunna göra en grundlig bedömning. Gustafsson
(Handelsbanken, intervju 2017) menar att det skulle vara önskvärt. Enligt KPMG:s (2016)
rapport finns det avancerade IT-verktyg som granskar kunden mot hållbarhetsföretagsprofiler,
kundkännedomsdatabaser, land- samt branschanalyser och liknande. Ett sådant verktyg
används bara av en av de nio finansinstitut KPMG (2016) undersökte. Banker bör ha ett
avancerat IT-verktyg för att bedöma företags miljöpåverkan och risk. Enligt KPMG (2016)
behövs det verktyg i det dagliga arbetet för handläggare vilket även denna studie visar.
Finanssektorn är sämre på hållbarbarhetsarbete jämfört med andra sektorer menar Weber,
Diaz och Schwegler (2014). Detta kan förklaras bland annat med att anställda i banken inte
har tillräckligt med kunskap. Alla respondenterna uppger att företagsrådgivare får utbildning
inom kreditgivning när de är nya men att det sedan inte är någon löpande utbildning eller
uppdatering inom ansvarsfull kreditgivning. Det behövs utbildning för att utveckla kunskapen
om hur man bedömer och mäter ett företags miljöpåverkan samt vilken risk det kan innebära
eftersom det är komplext (KPMG, 2016; Weber, Diaz & Schwegler, 2014). Kostnaden för
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företagsrådgivares utbildning kan banker anse bli för hög, enligt Thompson (1998). Dock
menar respondenter från de tre bankerna att det behövs mer utbildning inom detta område för
att kunna göra en grundlig bedömning. Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017) berättar att
Danske Bank håller på att genomföra en stor utbildningssatsning för de anställda inom detta
område. Lindahl (Nordea, intervju 2017) anser dock att det kan vara svårt att utforma en
heltäckande utbildning och att handläggare lär sig genom erfarenhet. Att handläggare bör få
utbildning inom ansvarsfull kreditgivning stöds även av KPMG:s (2016) rapport där en av
slutsatserna var att majoriteten av banker i Sverige inte ger sin personal tillräckligt med
utbildning för att analysera och bedöma dessa risker, vilket även behövs för att kunna
diskutera hållbarhets- och miljörisker samt möjligheter med kunden.

5.5 Bankernas fortsatta miljö- och hållbarhetsarbete
Alla respondenter tror att miljö- och hållbarhetsarbete kommer att bli alltmer viktiga frågor
framöver och att banker kommer att behöva lägga mer tid och resurser på det. Respondenterna
från Nordea och Danske Bank tror att bankerna kommer att försöka bli mer synliga i
samhället och marknadsföra hur de arbetar med dessa frågor, vilket är positivt för deras
varumärke. Finansinspektionen (2015) anser att banker bör bli mer transparanta om sin
indirekta påverkan. Att bankerna har börjat publicerat faktabladet hållbarhetsöversikten är ett
led i att uppfylla detta. Det är ett sätt för kunder att lättare kunna förstå och jämföra olika
bankers arbete med miljö- och hållbarhet vid kreditgivning till företag (Svenska
Bankföreningen, 2017). KPMG (2016) anser också att banker bör bli mer öppna om sin
riskexponering så att aktieägare kan bedöma risken och den långsiktiga lönsamheten.
Nordea kommer att uppgradera sina verktyg för att kunna göra en mer korrekt bedömning av
miljöpåverkan och risker (Lindahl, Nordea, intervju 2017; Nordeas sustainability rapport,
2015). Danske Bank kommer enligt Reuterskiöld (Danske Bank, intervju 2017) att genomföra
en stor utbildningssatsning för de anställda inom detta område. Gustafsson (Handelsbanken,
intervju 2017) tror att banken kommer att fortsätta utveckla produkter som gröna lån, gröna
certifieringar, gröna obligationer och liknande. Hon anser att det har diskuterats mycket om
miljö och hållbarhet i banken men att det nu är dags att gå till handling också.
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras ansvarsfull kreditgivning, kreditenhetens samarbete med
investeringsenheten och studiens begränsningar. Kapitlet avslutas med förslag till vidare
forskning.

6.1 Diskussion om ansvarsfull kreditgivning
En ansvarsfull person är någon man kan lita på, som tar ansvar och ser till att något blir utfört
på rätt sätt. Ett ansvarsfullt företag tar hänsyn till faktorer som bland annat miljö, jämlikhet
och använder sig inte av barnarbete. Banker arbetar med ansvarsfull kreditgivning för att
aktörer som bland annat kunder kräver det men huvudsakligen för att det är i deras eget
intresse. Om företag med negativ miljöpåverkan får stora kostnader som skadeståndsanspråk
eller saneringskostnader kan det påverka deras likviditet. Om företag förlorar sin
återbetalningsförmåga, innebär det en kreditförlust för banken. Det vill säga, banken förlorar
pengar. Banker är vinstdrivande företag, de arbetar inte med miljö- och hållbarhet enbart för
att vara ”goda”. De arbetar med det för att minska sina egna risker, kostnader och
kreditförluster. De arbetar också med det för att aktörer kräver det och för att de ska kunna
marknadsföra sig själva som hållbara. De flesta bankers mål och vision är att skapa nöjda
kunder. Om kunder vill att banker ska fortsätta arbeta med dessa frågor i framtiden så
kommer banker att göra det för att uppfylla sina mål. Dock är frågan, hur ansvarsfulla
bankerna egentligen är. Tackar de nej till miljardaffärer på grund av att de inte vill arbeta med
företag som har en negativ miljöpåverkan. Till exempel utreds en svensk storbank om en
omtvistad oljeledning i USA som hotar vattenförsörjning, är det ansvarsfullt? Banker kan
förlora framtida intäkter på att inte vara ansvarsfulla. När de är inblandade i skandaler kan det
innebära att de förlorar kunder. Banker vill dock inte vara ”miljöpoliser”. Det är tidskrävande
och kostar mycket att utreda företags miljöpåverkan. Det kostar också att utbilda personal och
utforma verktyg för denna analys. Att en bank har interna verktyg för de anställda innebär
dock inte att den bankens miljöanalys av ett företag är bättre än andra bankers. Verktyg och
hjälpmedel för de anställda är emellertid att sätt för banker att säkerställa att bedömningar inte
blir subjektiva, att de anställda bedömer risker på liknande sätt och att risker inte missas. Det
vore också bra med riktlinjer för olika branscher eftersom vissa branscher medför specifika
risker. Det skulle bli ett för stort administrativt arbete om det fanns riktlinjer för varenda
bransch och det skulle bli för tidskrävande om handläggare ska undersöka specifika faktorer
för varje bransch. Dock skulle generella riktlinjer för i alla fall högrisk branscher vara ett sätt
att försöka säkerställa att risker inte missas på grund av att handläggare inte har kunskap om
vissa branscher.
Att bedöma och mäta miljö- och hållbarhet är komplext. Vad ska handläggare undersöka, ska
de undersöka till exempel utsläpp eller ekologiskt fotavtryck? Hur långt ska banker gå? Ska
de bara undersöka sina företag miljöpåverkan och risk eller ska de också undersöka företagens
leverantörer samt leverantörernas leverantörer? Vart ska gränsen gå, ska denna bedömning
innefatta alla företag eller bara de största? Detta är svåra frågor. Det måste finnas en balans
mellan vad som är realistiskt att bankerna kan genomföra och att de tar ett samhällsansvar.
Det är även positivt för banker att genomföra en grundlig analys av företag, koncerner eller
leverantörer eftersom de kan upptäcka risker. Dock är det oundvikligt att banker missar risker
eftersom vissa analyser är för kostsamma och tidskrävande.

6.2 Diskussion om kreditenhetens samarbete med investeringsenheten
Det är ett stort fokus på investeringar och särskilt fondmarknaden när banker och dess miljöoch hållbarhetsarbete diskuteras. Banker har arbetat mer med miljö- och hållbarhet i sina
investeringar än vad de har gjort i sin kreditgivning, enligt Finansinspektionen. Anledningen
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till att investeringssidan har utvecklats, förutom på grund av regleringar, är att kunder har
drivit på den utvecklingen. Kunder vill inte att deras fondmedel ska investeras i företag som
till exempel tillverkar minor eller bidrar till miljöförstöring.
Om en bank har nekat att investera till exempel fondmedel i ett företag för att de har en
negativ miljöpåverkan, borde inte det företaget också nekas utlåning? Respondenterna
tillfrågades om det finns någon sådan koppling mellan dessa enheter i banker men ingen
kunde svara på om en sådan koppling finns. En av respondenterna svarade att det råder
chinese walls (informationsbarriärer) mellan investeringssidan och andra enheter i banken. Att
investeringssidan inte ska få någon information om ett företag är kund eller har krediter i
banken, eftersom de annars får insiderinformation. Det gäller när investeringssidan ska
investera i företag men vid kreditgivning borde kreditsidan kunna ta del av vilka företag som
blivit nekade. Banker publicerar en ”svart lista” på sin hemsida med företag de inte investerar
i på grund av att de tillverkar kärnvapen, klusterbomber, personminor och liknande. Det
kanske skulle finnas en intern ”svart lista” med alla företag som banken har valt att inte
investera i på grund av att företaget har en negativ miljöpåverkan. Denna lista och
analysunderlag skulle alla enheter i banken ha tillgång till.

6.3 Studiens begränsningar
Förutom den kritik som diskuterades under avsnitt 3.10 Metoddiskussion och kritik har vissa
begränsningar uppkommit under processens gång. Endast tre banker har undersökts i denna
studie. Det är möjligt att andra banker kan ha kommit längre i sitt arbete med ansvarsfull
kreditgivning eller att deras bedömning/verktyg skiljer sig åt från de undersökta bankernas.
Denna studie begränsar sig också till ett perspektiv, bankernas. Hur företagskunder upplever
bankernas bedömning och hur kunderna anser att bankerna arbetar med ansvarsfull
kreditgivning behandlas inte. Vidare har endast sex bankanställda intervjuats. Detta
hanterades dock genom att intervjua anställda på olika positioner för att få olika synvinklar.
Två anställda från varje bank intervjuades för att säkerställa att deras svar om hur bland annat
bankens bedömning och verktyg överensstämde. Svenska Bankföreningen kontaktades också
för att säkerställa att studiens slutsatser är i linje med vad de anser om bankernas arbete med
ansvarsfull kreditgivning. De begränsningar som finns i denna studie kan lämnas som förslag
till vidare forskning.

6.4 Förslag till vidare forskning
Hållbarhet är ett ämne som utvecklas hela tiden, det skulle vara intressant att göra denna
studie igen framöver för att se hur utvecklingen har gått. Det skulle vara speciellt intressant att
undersöka om banker har gett sina anställda mer utbildning inom området, gett ut riktlinjer för
hur olika branschers miljöpåverkan ska bedömas och mätas samt om banker har
implementerat eller utvecklat bättre verktyg som ett hjälpmedel för de anställda.
Det skulle också vara intressant att undersöka hur långt banker har kommit i utvecklingen av
att erbjuda produkter som till exempel gröna lån, certifieringar och obligationer. Vidare skulle
det vara intressant att undersöka om företag som frivilligt arbetar miljövänligt får någon
kompensation för det, till exempel en lägre ränta eller erbjuds speciella produkter. Det skulle
även vara intressant att jämföra banker i Sverige med andra länder för att se hur det skiljer sig
åt samt hur långt olika länder har kommit i detta arbete.
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7. Slutsats
I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser och vad Svenska Bankföreningen
anser om slutsatserna.

7.1 Uppsatsens slutsatser
Syftet med denna uppsats var att bidra till en djupare förståelse för hur banker med
verksamhet i Sverige arbetar med ansvarsfull kreditgivning till företag, hur det påverkar
bedömningen samt hur det skiljer sig åt mellan olika banker. Syftet var även att undersöka
vilka verktyg banker tillämpar i sin kreditbedömning för att analysera företags miljöpåverkan
och risk. För att besvara syftet har sex personer från tre olika banker intervjuats och följande
slutsatser har kunnat dras.

7.1.1 Varför arbetar banker med ansvarsfull kreditgivning till företag?
Det är under de senaste fem till tio åren som de undersökta bankerna alltmer börjat reflektera
över sina företagskunders miljöpåverkan, det vill säga bankernas indirekta miljöpåverkan.
Denna utveckling har skett på grund av att kunder, investerare och medarbetare alltmer kräver
att banker tar ansvar för en hållbar utveckling. Banker vill också ta sitt samhällsansvar. Större
företag har en egen miljö- och hållbarhetspolicy och vill inte finansieras av banker som inte
har en tydligt uttalad miljö- och hållbarhetspolicy. Det beror på att företagskundernas kunder i
sin tur ställer krav på dem. Banker måste arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor för att
kunna fortsätta attrahera kunder, investerare och medarbetare. Enligt lag behöver banker inte
ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter om det inte bedöms påverka kunders
återbetalningsförmåga eller värdet på eventuella säkerheter. Dock arbetar banker mer med
miljö- och hållbarhet än vad de behöver enligt lag för att kunna identifiera företag som har en
negativ miljöpåverkan. Banker arbetar för långsiktiga relationer och anser att företag som har
en stor negativ miljöpåverkan inte innebär en långsiktig relation. De företagen innebär en
högre risk och kreditförluster.

7.1.2 Hur tillämpar banker ansvarsfull kreditgivning i sin bedömning?
De undersökta bankerna försöker arbeta med ansvarsfull kreditgivning ur ett miljö- och
hållbarhetsperspektiv genom att minska sin indirekta miljöpåverkan. Studien visar dock att
banker inte alltid undersöker ett företags miljöpåverkan och risk. Det är när handläggaren
anser att det finns en uppenbar risk inom den bransch som företaget är verksamt inom eller (i
Nordea) när kreditbeloppet uppgår till en viss nivå, som miljöanalysen genomförs. Genom att
ställa krav kan banker påverka företag med en negativ miljöpåverkan att ta till åtgärder. Dock
visar denna studie att banker inte ställer krav på åtgärd som till exempel att ett företag måste
minska sina utsläpp. Banker undersöker vilken risk ett företag innebär för dem, om ägaren
verkar medveten om eventuella miljörisker samt om de vet hur de ska hantera dessa. Om
företaget innebär en för stor risk för banken väljer de att inte hjälpa till med finansiering.
Finansinspektionen anser att banker bör inleda en dialog med företag om åtgärd i syfte att
försöka få företagskunder medvetna om dess miljöpåverkan och risk.
Om ett dotterbolag i en koncern ansöker om en kredit, undersöker banker i normalfallet inte
alla företags, som ingår i koncernen, miljöpåverkan och risk. Banker kan missa risker i och
med detta, det vill säga om de finansierar ett företag i en koncern där andra företag bidrar till
miljöförstöringar. De undersökta bankerna undersöker i de flesta fall inte heller företags
leverantörers miljöpåverkan och risk. Banker kan få kritik för att de hjälper till att finansiera
företag som bidrar till miljöförstöring. Därför är det viktigt att göra en grundlig analys av
företags och i möjligaste mån, koncerners och leverantörers miljöpåverkan och risk.
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7.1.3 Hur hanterar banker miljö- och hållbarhetsrisker i sin bedömning?
Miljö- och hållbarhet är en av flera faktorer som banker undersöker. Om ett företag innebär en
större risk tilldelas den en sämre rating och får betala mer i ränta som kompensation för denna
risk. Innebär ett företag en för stor risk för banken tackar de dock nej till att finansiera
företaget. Miljö- och hållbarhet kan ha en betydande påverkan på ett kreditbeslut. Banker
säkerställer att det inte är en risk för att företag får betalningsproblem på grund av kostnader
för till exempel sanering eller skadeståndsanspråk. Banker är också rädda om sitt varumärke
och vill inte bli uppmärksammade i media för att ha finansierat företag som skadar miljön.
Följden kan bli en förlust av kunder och framtida intäkter.
Miljö- och hållbarhetsfaktorer är komplext att bedöma. Det bör finnas riktlinjer för vad
handläggare ska bedöma och hur det ska mätas för att förhindra subjektiva bedömningar samt
att risker inte upptäcks.

7.1.4 Vilka verktyg använder sig banker av?
De undersökta bankerna arbetar med ansvarsfull kreditgivning på likartat sätt, dock skiljer sig
deras verktyg och hjälpmedel åt.
Nordea använder sig av de interna verktygen ERAT och SPRAT när ett företag ansöker om en
kredit över fem miljoner kronor respektive fem miljoner euro. Handläggaren fyller i vilken
bransch företaget är verksamma inom och verktyget tilldelar då företaget en risknivå.
Beroende på risknivå måste vissa frågor besvaras. För företag som ansöker om en kredit under
fem miljoner kronor ställs frågor direkt till kunden.
Respondenterna från Danske Bank anser att hur en bank bedömer ett företags miljöpåverkan
och risk, är en konkurrensfaktor banker emellan och vill därför inte uppge om det finns något
internt verktyg till handläggarnas förfogande. De uppger dock att de ställer frågor direkt till
kunden och inte använder sig av checklistor. De har även en kredithandbok som handläggare
kan använda som stöd när de ställer frågor till kund.
För de allra största företagen i Handelsbanken använder handläggarna checklistor med
beskrivande frågor som företaget får besvara. Däremot finns inga interna verktyg för att
bedöma risken för miljöpåverkan avseende bankens övriga företagskunder, handläggarna
ställer frågor direkt till kunden.
Alla banker har inte standardiserade interna verktyg för de anställda att bedöma företags
miljöpåverkan och risk. Detta stöds av KPMG:s rapport som visade att många svenska banker
saknar verktyg för att göra en grundlig bedömning av företags miljöpåverkan och risk. Nordea
har ett verktyg men det används först när ett företag ansöker om en kredit över fem miljoner
kronor. Krediter under denna gräns behandlas inte genom ett verktyg. Banker bör ha ett
verktyg som stöd för handläggarna så att ett företags miljöpåverkan och risk bedöms
likvärdigt av alla medarbetare. Ett verktyg är också ett sätt att försäkra sig om att risker inte
missas på grund av att handläggare inte har kunskap om branschen. Det bör utformas vissa
riktlinjer för vad handläggare bör undersöka för olika branscher, särskilt för högriskbranscher,
eftersom det finns olika risker inom olika branscher. Riskbedömningen kan dock inte
standardiserats och måste även variera inom varje bransch.
Handläggare får inte någon löpande utbildning inom ansvarsfull kreditgivning. Det behövs
utbildning för att utveckla kunskap om hur man bedömer och mäter ett företags miljöpåverkan
samt risk eftersom det är komplext. Det menar även KPMG som i sin rapport ansåg att
handläggare i dagsläget inte har den utbildning eller de hjälpmedel som behövs för att göra en
grundlig miljöbedömning av företag.
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7.1.5 Vad är nästa steg i bankers miljö- och hållbarhetsarbete?
Flera banker utvecklar/har utvecklat produkter som gröna lån, gröna certifieringar, gröna
obligationer och liknande. Sådana produkter kommer att fortsätta utvecklas och antagligen bli
vanligare framöver om de fortsätter att efterfrågas. De flesta bankers mål och vision handlar
om att ha nöjda kunder, om kunder kommer att fortsätta efterfråga sådana produkter kommer
banker att arbeta mer med det. Företag som arbetar miljövänligt och till exempel är
koldioxidneutrala får inte någon kompensation som en lägre ränta för det. Om det skulle bli
aktuellt framöver är det viktigt att handläggare har rätt verktyg och utbildning för att kunna
bedöma om det kunden uppger stämmer. De undersökta bankerna har kommit en bra bit på
väg med sitt arbeta med ansvarsfull kreditgivning. Dock måste de fortsätta utveckla sitt miljöoch hållbarhetsarbete för att kunna attrahera kunder, investerare och anställda i framtiden.
Flera banker kommer säkerligen att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete mer eftersom det är
strategiskt positivt för deras varumärke.

7.2 Sammanfattande slutsatser
Nedan presenteras slutsatser som banker i sitt fortsatta miljö- och hållbarhetsarbete bör
reflektera över:











Stora företag kan tacka nej till finansiering av banker som inte har en tydlig uttalad
miljöpolicy.
Bankerna har inga specifika instruktioner eller riktlinjer för vilka miljörisker
kredithandläggare bör undersöka och analysera för olika branscher.
Bankerna undersöker inte i normalfallet hela koncernens miljöpåverkan om ett företag
i en koncern söker lån utan bara det enskilda företaget.
För majoriteten av företag undersöker inte bankerna deras leverantörers miljöpåverkan
(endast för de allra största företagen).
Ingen av de undersökta bankerna ställer krav på åtgärd (till exempel att minska
utsläpp) om ett företag har en negativ miljöpåverkan.
Handläggare anser att det är svårt att bedöma och mäta företags miljöpåverkan.
Företag som arbetar för miljön (till exempel är koldioxidneutrala eller har en
miljövänlig verksamhet) får inte något utbyte/kompensation för det i dagsläget (de får
till exempel inte en lägre ränta).
Hur banker bedömer ett företags miljöpåverkan och risk är en konkurrensfaktor mellan
banker.
Anställda inom de undersökta bankerna får inte tillräckligt med utbildning inom
ansvarsfull kreditgivning och hållbarhet.
I vissa banker har handläggare har inte något verktyg i det dagliga arbetet för att
bedöma ett företags miljöpåverkan och risk.

7.3 Svenska Bankföreningens kommentar av studiens slutsatser
För att säkerställa att studiens slutsatser överensstämmer med Svenska Bankföreningens
(Swedish Bankers’ Association) uppfattning, har de kontaktats för rådgivning. Agneta
Brandimarti arbetar som Senior Legal Advisor på Svenska Bankföreningen och hållbarhet är
ett av hennes specialistområden. Brandimarti anser att denna uppsats är en bra lägesrapport
om vad som pågår inom området just nu och bekräftar att slutsatserna är i linje med vad
Svenska Bankföreningen anser om ansvarsfull kreditgivning.
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Bilaga 1 Intervjuguide
Om det går bra med dig så kommer intervjun att spelas in.
Den intervjuade och kreditgivning
1.
2.
3.
4.

Vilken enhet i banken arbetar du på?
Vad är din roll? Vad arbetar man med då? (vilka företag, omsättning/kreditbelopp)
Hur länge har du arbetat med företagsfinansiering?
Beskriv kort kreditgivningsprocessen för företag.

Vad är ansvarsfull kreditgivning?
5. Om jag säger responsible lending, sustainability (ansvarsfull kreditgivning/utlåning,
hållbarhet), vad tänker du på då?
6. Anser du att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga att beakta vid kreditgivning?
(varför inte/varför är det viktigt att banker arbetar med det?)
7. Hur tar ni hänsyn till det i er kreditgivning?/På vilket sätt involveras miljöfrågor i
kreditbedömningen?
8. När i kreditgivningsprocessen tar ni hänsyn till miljö- och hållbarhet?
Vilka företag bedöms (miljö)?
9. Tar ni hänsyn till miljöaspekter för alla företag eller bara de som t.ex. har en viss
omsättning eller över ett visst kreditbelopp? Har ni någon speciell gräns? (Om det
finns en gräns: de företag under gränsen görs ingen miljöanalys alls på eller? Väldigt
stora företag, djupare analys? Riktlinjer i banken?)
10. Gör ni någon skillnad mellan olika branscher? (dvs. bedömer olika? Varför/varför
inte? Om ja, vilka branscher undersöker ni noggrannare)
11. Om ett företag i en koncern söker lån, undersöker ni hela koncernens miljöpåverkan
eller undersöker ni enbart det enskilda företaget då? (T.ex. om ett av företagen i
koncernen är verksamt i ett annat land. Varför/varför inte?).
12. Hur djupt anser du att banken bör undersöka, ska man t.ex. inkludera ett företags
leverantörer när man undersöker miljöpåverkan? (Gör banken det idag?)
Risk
13. Vilka miljörisker anser du att det finns i kreditgivning till företag? Inom forskning
beskrivs t.ex. direkt risk (t.ex. att banken tar en förorenad mark som säkerhet) och
ryktesrisk (t.ex. att press uppmärksammar att banken har hjälpt till att finansiera ett
företag med negativ miljöpåverkan). Är det dessa risker ni tar i beaktande? Finns det
ytterligare risker ni tar hänsyn till?
14. Om ett företag har en stor negativ miljöpåverkan, hur hanterar ni det? Ställer ni krav
på åtgärd? (Exempel?)
15. Om ett företag har en negativ miljöpåverkan och innebär en större risk, får de betala
mer i ränta som kompensation för den risken?
16. Nekar ni företag krediter pga. att de har en stor negativ miljöpåverkan? (Finns det
några specifika branscher som ni nekar direkt? Hur stor påverkan har egentligen
miljöaspekten på kreditbeslutet? Har företag tackat nej till banken pga. ej tillräckligt
med hållbarhetsarbete?)
17. Företag som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor och t.ex. är koldioxidneutrala
eller har en grön verksamhet, får de några fördelar för det? Är det något banken
värdesätter?

Koppling till investeringssidan?
18. Finns det något samarbete mellan enheter i banken att de företag ni nekar att investera
t.ex. fondmedel i, även nekas utlåning? (Om nej: varför? Har banken några planer på
att införa ett sådant samarbete?)
Hjälpmedel/Verktyg
19. Vilka källor använder ni er av i kreditbedömningen för att kunna bedöma
miljöpåverkan och risken?
20. Vilka verktyg har banken för att bedöma miljörisken?
21. Har ni olika frågor eller verktyg beroende på t.ex. företagets storlek eller bransch?
22. Hur ofta följs ett företags miljöpåverkan och risk upp?
23. Får anställda som arbetar med företagsfinansiering utbildning om hur de bör arbeta
med kreditgivning utifrån ett miljöperspektiv? (på vilket sätt och hur ofta?)
Fortsatt miljö- och hållbarhetsarbete
24. Hur tror du banken kommer att fortsätta arbeta med responsible lending? Vad tror du
är nästa steg? Utveckling?
Avslut
25. Är det något du skulle vilja tillägga? Är det något som du tycker att jag har missat, bör
ta med i min uppsats angående det här ämnet? (tips).
26. Om jag skulle ha någon uppföljande fråga, går det bra att jag mejlar dig då?

