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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka eventuella samband mellan ESG-betyg och 

kreditbetyg för börsnoterade bolag på Nasdaq Nordic Large Cap för tidsperioden 

2009–2017. Vidare eftersöks djupare förståelse för hur svenska banker integrerar 

hållbarhet i kreditbedömningsprocessen för företag. Med studiens syfte i 

beaktande föll metodvalet på triangulering då angreppssättet innefattar en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Med inspiration från tidigare 

forskning analyserades variablerna ESG-betyg och kreditbetyg med hjälp av 

linjära- och logistiska regressioner. I förhållande till omfattande tidigare forskning 

belysande hållbarhets positiva inverkan på finansiell prestation och reducering av 

risk förefaller studiens resultat förvånande. Ett positivt samband mellan ESG-

betyg och kreditbetyg kan bara bekräftas för två av de undersökta åren. Ett 

positivt samband mellan ett högt ESG-betyg och ett högt kreditbetyg kan 

bekräftas för fyra år. Det råder även skillnader i korrelationens styrka beroende på 

bransch och land. Resultatet från den kvalitativa delen bekräftar att samtliga 

banker genomför en intern hållbarhetsanalys för företag i kreditbedömningen. 

Utfallet av studien går både i linje med och emot tidigare forskning vilket skapar 

intressanta möjligheter för vidare forskning.  
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Abstract 
This study aims to investigate the relationship between ESG-scores and credit 

ratings for Large Cap companies listed on the Nasdaq Nordic Stock Exchange 

Market. The purpose of the study is also to achieve a deeper understanding of how 

Swedish banks incorporate sustainability in the credit process. Considering the 

purpose of the study, triangulation was chosen as the approach as it includes both 

quantitative and qualitative procedures. Inspired by prior research the variables 

has primarily been conducted using simple linear and logistic regressions. 

Compared to significant prior research illuminating the positive effects of 

sustainability on financial performance, as well as risk mitigation effects, the 

study provides surprising results. Positive correlation between ESG-scores and 

credit scores can only be confirmed for two of the studied years. Four of the years 

verifies a positive correlation between a high ESG-score and a high credit score. 

The result also reflect that the strength of the correlation varies across industries 

and countries. Insights from the qualitative part of the study confirms that banks 

take sustainability into account in the credit process. The result of the study goes 

both hand in hand with prior research and deviates from it, which creates 

interesting opportunities for future research.  
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Definitioner 
 

Hållbarhet 
   

 

 

Hållbarhet syftar i denna uppsats till segmenten miljö (E, 
environment), sociala faktorer (S, social) samt bolagsstyrning (G, 
governance). Förkortningarna CSR och ESG hänvisar båda till 
hållbarhet, där CSR är en mer övergripande benämning på 
hållbara handlingar medan ESG är ett sätt att beräkna och 
betygsätta hållbarhet. 

ESG-data All data som ett företag publicerar som berör miljö, sociala 
faktorer och bolagsstryning. (Amel-Zadel och Serafeim 2018) 

 

ESG-betyg   Ett betyg som värdesätter företagets hållbarhet. För närvarande 
den enda betygsättningsmetoden för hållbarhet 

 

Externa  
betygsleverantörer 

Betygsätter företags hållbarhetsgrad och tillhandahåller ESG-
betyg 

CSR Står för Corporate Social Responsibility, och är en benämning av 
hållbarhet som är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar.  

 

Counterparty  
credit risk 

En risk som uppstår vid utlåning, vilken innebär att låntagaren inte 
håller sig till dess del av kontraktet, närmare bestämt återbetalar 
sig skuld. 

 

Idiosynkratisk risk Likställs med osystematisk risk som är unik för bolaget och inte 
kopplad till marknadsrisk.  
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet behandlar det studerade ämnets bakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering. Därefter presenteras studiens undersökningsfrågor, syfte och 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens uppbyggnad. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet har diskuterats i flera decennier, i vissa perioder mer intensivt än andra. Under en 

period om drygt 20 år har antalet företag som självmant integrerat en hållbarhetspolicy som 

en del av sin företagsstrategi sakta men säkert ökat (Eccles et al. 2014). Idag har begreppet 

fått ett rejält uppsving och hållbarhet är ett av samhällets trendigaste ord (Ålandsbanken, 

2018). 

Initiativ inom hållbarhet tar plats överallt, inte minst i politiken. Parisavtalet är ett exempel på 

en storslagen, gemensam miljösatsning som involverar hela världen. Avtalet binder länderna 

till att arbeta hårt för att den globala uppvärmningen inte skall överstiga 1,5°C (Regeringen 

u.å.), vilket Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) i sin under hösten 2018 

publicerade rapport anser vara ett svårt mål att nå. I den omfattande rapporten enas de 91 

författarna om att alla delar av samhället måste bidra med snabba och drastiska åtgärder för att 

inte överstiga en global värmeökning om 1,5°C. (Allen et al. 2018) I linje med IPCC ställer 

sig nobelpristagaren i ekonomi 2018, William D. Nordhaus, pessimistiskt till att ett klimatmål 

på vare sig 1,5°C eller 2°C kan uppnås, eftersom den aktuella politiken inte anpassar sig efter 

vetenskapen och aktuell forskning fort nog (The Nobel Prize, 2018). Enligt 

finansinspektionen (FI) kan den finansiella tillsynen fungera som en katalysator för 

omställningen mot ett effektivare hållbarhetsarbete (2016). De omfattande strukturella och 

strategiska förändringar den offentliga såväl som den privata sektorn bör göra för att uppfylla 

hållbarhetsmålen behöver enligt Betti, Consolandi och Eccles (2018) nödvändigtvis inte 

resultera i en försämrad finansiell avkastning så länge företagen begagnar en hållbarhetspolicy 

som samtidigt gynnar företagets intressenter. 

Finansbranschens koppling till hållbarhetsmålen är indirekt vilket betyder att det är bankernas 

kreditgivning och dess produkter som påverkar klimatet och inte banken i sig. I en rapport 

från FI publicerad i november 2016 konstateras att finansbranschen har en mycket viktig roll i 
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omställningen till ett mer hållbart samhälle, vilket främst visar sig genom finansiering av 

nödvändiga investeringar för att möjliggöra omställningen samt hantering av de risker som är 

förknippade med klimatförändringarna. (FI 2016) Med utgångspunkt i bland annat 

Parisavtalet har International Energy Agency (IEA 2015), det internationella energirådet, 

uppskattat att enbart omställningen från fossil till fossilfri energi skulle landa på kostnader om 

cirka 13 500 miljarder dollar för energisektorn och ytterligare 8 300 miljarder dollar för 

industri- och byggsektorn fram till 2030. Det krävs med andra ord enorma investeringar och 

då finanssektorns uppgift bland annat är att omvandla sparande till investeringar besitter de, 

som största kreditgivare, därmed en mycket viktig position i sammanhanget. 

Enligt Olaf Weber (2012) är utlåning ett av bankens viktigaste områden och därmed är 

kreditriskhantering väsentligt för att garantera bankens verksamhet. De banker som bäst 

lyckas utvärdera och prissätta kreditrisk, det vill säga alla de parametrar som påverkar 

låntagarens förmåga att återbetala ett lån, är de som kommer att vara mest lönsamma. (Weber 

2012) Caouette et al. (1998) påstår att kreditrisk är den äldsta formen av risk för finansiella 

marknader. Förr grundades kreditgivningen i princip enbart på låntagarens balansräkning, till 

vilket risken förknippades med tills lånet betalats tillbaka. Idag omvandlas inlåning till 

utlåning vilket betyder att synen på risk har ändrats radikalt och är idag mycket mer komplext. 

Genom att synen på kreditrisk ändrats från ett defensivt till ett offensivt synsätt där kreditrisk 

har öppnat upp möjligheter för nya finansieringsflöden tas fler faktorer i beaktande vid 

bedömningen och fler aktörer är inblandade. Den totala kreditrisken har inte nödvändigtvis 

ökat, men värderas ur fler än ett perspektiv. (Caouette et al. 1998) 

I en rapport publicerad år 2018, även den av finansinspektionen, konstateras att banker i stor 

utsträckning tar hänsyn till de risker som är kopplade till hållbarhet med en tänkbar anledning 

att bankerna i dagens läge anser dessa risker vara mer omfattande (FI 2018a). Detta för oss in 

på den historiska utvecklingen av riskhantering vilken enligt Georges Dionne (2013), 

professor i finansiering vid HEC Montréal, började studeras först efter andra världskriget. 

Utvecklingen skedde enligt författaren i takt med att större företag började tillämpa olika 

strategier för att minska risken för negativa finansiella konsekvenser av ofördelaktiga 

händelser. Klimatförändringar och de utmaningar det innebär för samhället sätter en prägel på 

finanspolitiken och det är av stor vikt att undersöka hur finansbranschen hanterar dessa risker 

(FI 2016). FI (2018a) belyser i deras senaste granskning av hållbarhetsaspekter i 

kreditgivningen att bankerna i större utsträckning än tidigare tar hänsyn till hållbarhet vid 
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kreditbedömningen. Detta motiveras med att bankerna potentiellt anser att riskerna 

förknippade med hållbarhet på senare år har ökat. Risker kopplade till klimatförändringar bör 

inte hanteras separat utan vara en del av bankernas och kreditgivarnas riskhanteringsmodell 

(FI 2016). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Intresset för hållbarhet bland bolag har på senare år ökat markant. Ruhaya Atan et al. lyfter 

upp att en ansvarsfull investerare överväger såväl hållbarhetsfaktorer som bolagets finansiella 

prestationer vid investeringsbeslut (2017), vilket är en indikation på att hållbara investeringar 

ofta anses ekonomiskt gynnsamma. Amel-Zadeh och Serafeim (2018) belyser även de att 

investerares intresse för att beakta bolagens hållbarhet vid investeringsbeslut har ökat kraftigt. 

Hållbarhet har fått en framträdande roll inom diskussioner kring företagsstrategier. Trots det 

ökade intresset ifrågasätts huruvida investeringar inom hållbarhet är värdeskapande eller inte 

för bolaget. (Goss och Roberts 2011) 

Tidigare forskning belyser många positiva konsekvenser av bolags hållbarhetsarbete. Bland 

annat har hållbara bolag en lägre kostnad för eget kapital (El Ghoul et al. 2011), är mindre 

utsatta för såväl idiosynkratisk risk (Boutin-Dufresne och Savaria 2004; Donaldson & Preston 

1995; Galema et al. 2008; Goss och Roberts 2010; Jones 1995; Lee och Faff 2009; Mishra och 

Modi 2013) som uppfattad marknadsrisk (El Ghoul et al. 2011), har en lägre volatilitet i 

aktiepriset (Brooks och Pavelin 2012) samt en lägre risk för att råka ut för kontroverser och 

negativa reaktioner på aktiemarknaden (Diemont, Moore och Soppe 2016). Ett resultat av 

bland annat dessa positiva samband är att hållbara bolag har bättre långsiktig framgång, såväl 

på ett ekonomiskt, socialt som styrningsmässigt plan (Robert Eccles et al. 2014). Enligt Bauer 

och Hann (2010) straffas vanligtvis företag, vilka råkat ut för kontroverser förknippade med 

hållbarhet, för betydande kostnader kopplade till kontroversen eller överträdelsen. Detta 

uttrycker sig ofta i omfattande uppstädningskostnader och bötes- eller viteskostnader vilka 

inte enbart äventyrar företagets återbetalningsförmåga utan även dess kreditgivare. Dessa 

resultat torde rimligtvis fungera som en motivator för ökat hållbarhetsarbete bland företag (El 

Ghoul et al 2011). 
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Som gensvar till forskning som belyser fördelarna av hållbarhet finns det även studier som 

inte ser Corporate Social Responsibility (CSR) som en framgångsbringare. Goss och Roberts 

(2010) lyfter upp risken för att CSR-arbetet skulle leda till slöseri av företagets resurser i form 

av överinvestering. Författarna beskriver två olika scenarier som kan leda till överinvestering i 

CSR; aktieägarnas begäran att utföra samhälleliga goda insatser samt ledningens begäran till 

följd av deras önskan om förbättrat rykte. Båda scenarierna resulterar i kostnader för 

investeringar där värdemaximering för aktieägarna inte nödvändigtvis är i främsta fokus och 

investeringen i CSR inte gagnar fordringsägarna. (Goss och Roberts 2010) Flertalet studier 

lyfter även fram vikten av att hållbarhetsarbetet är väl integrerat med samt har en tydlig 

koppling till företagets huvudsakliga verksamhet (Barnea och Rubin 2010; Diemont et al. 

2015; Eccles och Serafeim 2013) Om hållbarhetsarbetet istället utförs utan tillräcklig 

inkorporering i verksamheten, leder det i de flesta fall enbart till ökade kostnader och en 

sämre finansiell avkastning för bolaget (Betti, Consolandi och Eccles 2018). Enligt Eccles och 

Serafeim (2013) har allt fler företag tagit sig an att implementera mer hållbarhet i företaget 

med en önskan om bättre finansiella resultat, men slutat med en finansiell förlust på grund av 

en misslyckad implementering. 

Trots att forskningen inte är entydig understryker FI (2016) vikten av att integrera hållbarhet i 

bankernas kreditbedömningsprocess för företag. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till i 

bedömningen är information från finansiella rapporter och årsredovisningar, information om 

företagets ägarstruktur och styrelse, betalningsbeteende, ålder och storlek 

(Upplysningscentralen u.å) Inom tidigare forskning finns det stöd för finansinspektionens 

uppmaning till att inkludera en hållbarhetsaspekt i kreditbedömningen, då en bedömning som 

inkluderar såväl finansiella som icke-finansiella faktorer resulterar i en mer korrekt 

kreditbedömning än bedömningar där bara någondera av faktorerna tas i beaktande (Altman et 

al. 2010; Grunert et al. 2005; Lehmann 2003). Då en inkorrekt kreditbedömning av potentiella 

låntagare kan få omfattande konsekvenser för kreditgivare (Khemakhem och Boujelbene 

2018), och den största risk banker är exponerade för är kreditrisken, (Kou et al. 2014) är det 

av stor vikt att kreditbedömningen är så exakt och relevant som möjligt. 
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1.3 Problemformulering 

Engagemanget för hållbarhet är högt samtidigt som tidigare forskning visar på både positiva 

och negativa effekter av hållbarhet. Tidigare forskning pekar på att en väl implementerad 

hållbarhetsstrategi ökar företagsvärdet på lång sikt, samtidigt som farorna med ett 

ogenomtänkt hållbarhetsarbete understryks. Bankernas intresse för att implementera 

hållbarhet som en faktor i kreditbedömningsprocessen ökar, trots de eventuella förluster ett 

företag kan drabbas av som ett resultat av en misslyckad hållbarhetsimplementering. 

Finansinspektionen hävdar att det inte finns ett entydigt ja eller nej i frågan om huruvida det 

finns en målkonflikt mellan avkastning och hållbarhet, men uppmanar trots det kreditgivare 

att beakta hållbarhet i kreditbedömningsprocessen.  

 

1.4 Undersökningsfrågor 

- Finns det ett samband mellan hållbarhet och kreditbetyg för nordiska Large 

Cap bolag på NASDAQ Nordic? 

- Hur använder sig svenska banker av hållbarhetsinformation i 

kreditbedömningen för företag? 

- Vilka samband ser svenska banker mellan hållbarhet och kreditvärdighet? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om hållbara företag har bättre kreditbetyg än mindre 

hållbara företag bland bolag på Nasdaq Nordic Large Cap. Vidare eftersöks en förståelse för 

hur hållbarhet integreras i svenska bankers kreditbedömningsprocess. 

 

 1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till samtliga bolag med ett ESG betyg på Nasdaq Nordic Large Cap, 

exklusive finansiella bolag och banker, under tidsperioden 2009–2017. De undersökta 

bankerna avgränsas till Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank och Danske Bank. 
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1.7 Disposition 
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel presenteras aktuella teorier och tidigare forskning med en tematisk 

uppdelning. Kapitlets rubriker är Hållbarhet och finansiella prestationer, Hållbarhet ur 

intressentteorins perspektiv, Hållbarhet och risk, Bankers värdesättning av hållbarhet samt 

Hållbarhet och kreditvärdering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen. 

 
 
 

2.1 Hållbarhet och finansiella prestationer 

Robert Eccles et al. (2014) kommer i sin undersökning fram till att de bolag som tidigt 

anpassat en hållbarhetspolicy senare presterat avsevärt mycket bättre på flera olika punkter, 

såväl ekonomiskt, socialt som inom företagsledningen, än de företag som inte gjort 

anpassningen. El Ghoul et al. (2011) uppvisar i sin studie ett resultat om att bolag med hög 

hållbarhet har en lägre kostnad för eget kapital. 

Det råder en enad mening om att en lyckad hållbarhetspolicy bör ha en tydlig koppling till 

företagets verksamhet. Eccles och Serafeim (2013) framför att allt fler företag arbetar för att 

bli mer hållbara med en önskan om bättre finansiella resultat, men att en ogenomtänkt strategi 

med syfte att öka företagets CSR inte nödvändigtvis byggs upp till en stark 

hållbarhetsstrategi. Om företagen frigör hållbarhetspolicyn från företagets finansiella mål, 

resulterar det troligtvis i en sämre finansiell avkastning för företaget (Betti, Consolandi och 

Eccles 2018). Enligt Barnea och Rubin (2010) bidrar CSR till värdemaximering för företaget 

förutsatt att det sker i enlighet med samtliga aktieägares intresse. Högre hållbarhetsbetyg antas 

resultera i ökade kostnader direkt relaterade till CSR-arbete. Barnea och Rubins (2010) 

resultat påvisar att överinvestering i CSR tenderar att förekomma till följd av konflikter 

mellan grupper av aktieägare där operativa aktieägare, såsom chefer, tenderar att påverka 

företaget till överinvestering i CSR i hopp om att förbättra sitt eget rykte eller på annat sätt 

gynnas personligen genom att förknippas med hållbart ansvarstagande. 
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2.2 Hållbarhet ur intressentteorins perspektiv 

Intressentteorin grundades av Edward Freeman (1984) med målsättningen att koppla samman 

företagande och etik. Somliga hävdar att intressentteorin i sig inte är en teori utan endast en 

samling idéer som sedan teorier kan skapas ur, vilket har resulterat i en del kritik mot teorin. 

Ramverket som intressentteorin bygger på utgår ifrån tre målsättningar: att förstå hur ett 

företag skapar värde i en föränderlig miljö, att sammankoppla företagande och etik samt att 

leda bolaget i önskad riktning med hänsyn till de två förstnämnda målsättningarna. Freemans 

definition av intressenter är alla de individer eller grupper som blir påverkade av eller som 

kan påverka företaget på något sätt. Detta kan tyckas vara en bred definition och därför 

särskiljs ibland primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna utgörs av de 

individer och grupper som företaget är beroende av för att existera såsom leverantörer och 

kunder, och de sekundära intressenterna är de som indirekt är kopplade till företaget men som 

företaget inte nödvändigtvis är beroende av för sin existens. Dock kan företaget ha lagliga 

eller moraliska krav, som att de sekundära intressenterna exempelvis inte får ta skada av 

företagets verksamhet. Relationen mellan företaget och samtliga intressenter är det som utgör 

grunden för intressentteorin och för att ett företag ska kunna växa och öka sitt värde måste 

alla intressenter beaktas. (Freeman 1984) 

Svårigheterna med att inordna den etiska aspekten, CSR, i den praktiska och 

ledningsorienterade intressentteorin är väl omdiskuterat (Mele 2008; Parmar et al. 2010; 

Windsor 2006), och företagsledare världen över handskas med förväntningar på att balansera 

aktieägarvärdet mot social välfärd i det konkurrenskraftiga och socialt medvetna samhälle vi 

lever i (Hull och Rothenberg 2008). I enlighet med intressentteorin skall företag ledas på ett 

sätt som gynnar alla dess intressenter för att skapa konkurrenskraft och öka aktieägarvärdet. 

Om företag då misslyckas med att uppfylla intressenternas förväntningar och åtar sig negativ 

CSR kan konsekvenser som konsumentbojkott, störningar i leveranser och strejker uppkomma 

(Freeman 1984), vilket i sin tur kan försämra aktieägarvärdet (Mishra och Modi 2013) och 

även ha en negativ påverkan på värdet av företagets varumärke (Klein et al. 2004). Positiv 

CSR kan å sin sida leda till nöjdare intressenter (Ruf et al. 2001) och därmed öka 

aktieägarvärdet (Mishra och Modi 2013). Positiv CSR har visat sig leda till att konsumenterna 

i större grad kan identifiera sig med företaget och associerar positivt till företagets produkter 

(Sen och Bhattacharya 2001), vilket styrks av Lahrechs (2011) påstående om att hållbara 

företag får mer stöd av dess intressenter om företaget hamnar i en kris. Dessa variabler ökar 
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enligt Keller (1993) värdet på företagets varumärke. Attig et al. (2013) menar att den del av 

hållbarhetsarbetet som är relaterat till företagets primära intressenter, såsom mångfald i 

företaget, relationer mellan medarbetarna, miljömässiga prestationer och produktegenskaper, 

förklarar majoriteten av företagets kreditvärdighet. 

 

 

2.3 Hållbarhet och risk 

De som argumenterar för hållbarhet inom företag framhäver att en välfungerande 

hållbarhetspolicy, och en lyckad tillämpning av denna, minskar risken hos företagen. (Goss 

och Roberts 2010) 

Tillämpning av CSR-arbete som strategi för att minska företagets exponering mot risker inom 

miljö, samhälle och bolagsstyrning har bland annat studerats av Jo Hoje och Na Haejung 

(2012). Deras studie stödjer teorin om att högre nivå av hållbarhet resulterar i lägre risk för 

företaget. Studien behandlar bolag inom både kontroversiella och icke kontroversiella 

branscher åren 1991 till 2010. Författarna kom även fram till att bolag verksamma inom 

kontroversiella branscher kan minska risken mer än vad bolag inom icke kontroversiella 

branscher kan. 

En studie av El Ghoul et al. (2011) indikerar att marknadens uppfattade risk för hållbara 

företag upplevs lägre än för icke-hållbara företag. Flera andra forskare lyfter även de fram 

negativa samband mellan risk och CSR (Donaldson & Preston, 1995; Jones, 1995). 

Oikonomou, Brooks och Pavelin (2012) argumenterar att ett företag med en hög grad av CSR 

i det långa loppet gynnas av lägre volatilitet i aktiepris, medan företag med en lägre grad av 

CSR istället utsätts för en högre risk inom aktiemarknaden. 

Counterparty credit risks (risker som tillkommer bägge part i ett kontrakt om den andra 

parten inte kan fullfölja de skyldigheter de avtalat om), som främst påverkas av låntagarens 

rykte, återbetalningsförmåga, framtida intäkter, kapital och dess förhållande till låntagarens 

totala skulder (Saunders 1999), kan signifikant påverkas av risker kopplade till hållbarhet 

(Weber 2010). Sambandet mellan CSR och counterparty credit risk, närmare bestämt risken 

för uteblivna betalningar, är bland andra studerat av Cui och Sun (2013). Risken för uteblivna 
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betalningar är ett utav flera mått som ger en indikation på företagets finansiella hälsa och bör 

därmed vara väsentligt för samtliga intressenter att ha under uppsikt. Extra viktigt bör det 

dock vara för kreditgivare då deras intäkter till stor del består av räntekostnader. Det finns 

mycket forskning som styrker samband mellan hög risk för uteblivna betalningar och hög 

kapitalkostnad likväl som det finns forskning på samband mellan hög kapitalkostnad och låg 

aktieavkastning. Enligt Cui och Sun kan CSR-arbete stabilisera flödet för in- och 

utbetalningar vilket minskar risken för uteblivna betalningar. Författarna beskriver CSR som 

en slags försäkring mot viss typ av risk och framhäver i sin artikel en mängd fördelar som 

CSR kan resultera i. För det första finns mycket forskning som tyder på att strategiskt CSR-

arbete medför ökat företagsvärde genom ökad lojalitet och därmed ökade intäkter. Det finns 

också forskning som styrker att CSR-arbete medför en minskad risk för kontroverser. 

Deltagande i CSR-aktiviteter kan ge företag ett slags moralkapital, vilket senare fungerar likt 

en försäkring och skyddar företaget vid tillfällen då företaget står inför mindre gynnsamma 

händelser, det vill säga som ett skydd mot risk. (Godfrey, 2005; Godfrey et al. 2009) 

Idiosynkratisk risk är en viktig faktor att ta i beaktande då en risk för ett finansiellt nödläge 

givetvis påverkar företagets förmåga att återbetala sina lån. Om investeringar i CSR har en 

positiv inverkan på företagets finansiella ställning i och med en lägre risk bör långivare ge ett 

lån med mer förmånliga villkor till företag med ett högt ESG-betyg och därmed även ett 

tydlig CSR-ställningstagande. Flera forskare som undersökt sambandet mellan CSR och risk 

har kommit fram till att idiosynkratisk risk kan prissättas i den finansiella marknaden. (Goss 

och Roberts 2010) Forskning har visat att en låg idiosynkratisk risk, lägre avkastning samt ett 

högre book-to-market förhållande är ofta förekommande i företag med ett högt CSR (Lee och 

Faff 2009; Galema et al. 2008). Mishra och Modi (2013) har i sin undersökning kommit fram 

till att positiv CSR sänker företagets idiosynkratiska risk, medan negativ CSR i sin tur höjer 

risknivån. Emellertid framhåller forskarna att effekten av positiv CSR inte går att garantera, 

utan att företag med lägre finansiellt inflytande har en större chans att nå lägre risk tack vare 

positiv CSR (Mishra och Modi 2013). 
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2.4 Bankers värdesättning av hållbarhet 

Olaf Weber (2012) har undersökt integrationen av miljömässiga risker i kredithanteringen 

med ett fokus på hur kanadensiska banker integrerar risker kopplade till hållbarhet i sina 

företagslån. Weber samlade in sina data via hållbarhetsrapporter vars syfte är att informera 

företagets intressenter om företagets prestationer. Eftersom rapporteringarna är framtagen av 

företaget själv påpekar Weber vikten av att granska dem kritiskt, eftersom företaget självklart 

vill visa upp sig med en positiv infallsvinkel. Studien är utförd med en mixed methods-

analysmetod, vilket innebär att en både kvantitativ, genom statistiska tester, och kvalitativ, 

genom djupgående analys gällande respektive banks hållbarhetsrapportering, metod använts. 

Resultaten påvisar att alla kanadensiska kommersiella banker inkorporerar en 

hållbarhetsvärdering i sina företagslån för att undvika finansiella risker. (Weber 2012) 

Forskarna Allen Goss och Gordon S. Roberts har i sin år 2010 publicerade studie undersökt 

vilken påverkan CSR har på företags lånekostnader. Utöver kostnaderna på lån undersökte 

forskarna även hur lånekostnaderna påverkades av godtyckliga, “icke-genuina” CSR-

handlingar, samt om företag med väldigt höga CSR-ambitioner premieras högre än andra 

företag som även de utför ett mer betydligt CSR-arbete än medianen. I undersökningen 

belyser forskarna två olika synsätt på CSR och dess påverkan på lånekostnaderna. Det första 

synsättet är med fokus på riskbegränsning, där det tas i beaktande att flera tidigare studier 

stöder teorin om att företag med en hög CSR-implementering har en lägre idiosynkratisk risk 

och volatilitet, vilket i sin tur skall medföra bättre finansiella prestationer och därmed mer 

fördelaktiga företagslån. Det andra synsättet är med fokus på överinvestering, och har sin 

grund i agentteorin. Inom detta synsätt finns det en risk att CSR framförallt kostar företaget 

resurser, och att denna typ av handlingar kan orsaka konflikter mellan aktieägare och 

företagsledare. Forskarna hittar ett statistiskt signifikant resultat som visar att företag med en 

ovanligt låg grad av CSR betalar högre kostnader för sina lån än företag som är socialt 

ansvarstagande. Då låntagarna som klassas som ”lågkvalitetslåntagare” utförde godtyckliga 

CSR handlingar resulterade det i högre lånekostnader, vilket inte skedde då 

”högkvalitetslåntagare” utförde en liknande handling. Det finns det inga bevis för att 

långivarna skulle premiera låntagare som har en strävan om att vara ledande inom CSR i sin 

bransch. 
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2.5 Hållbarhet och kreditvärdering 

Attig et al. har studerat sambandet mellan hållbarhet och kreditbetyg för bolag i USA och 

redovisar för studiens resultat i en artikel publicerad 2013. Forskarna har använt ESG-betyg 

utfärdade av MSCI för att förklara företagets hållbarhetsgrad, samt kreditbetyg utfärdade av 

Standard & Poor (S&P) för åren 1991–2010. Resultatet av studien påvisar ett positivt 

samband mellan ett bra hållbarhetsarbete och högre kreditbetyg. Företagets hållbarhetsarbete 

innefattar värdefull icke-finansiell information om företaget, som utfärdare av kreditbetyg 

använder sig av vid betygsättningen av företagets kreditvärdighet. Detta är orsaken till att 

styrkor och svagheter angående företagets hållbarhetsgrad påverkar kreditvärderingarna. 

Författarna uppmanar som en följd av resultaten företag att investera i och förbättra sitt 

hållbarhetsarbete för att uppnå ett högre kreditbetyg, vilket i sin del sänker företagets 

finansieringskostnader. Detta medför att företag får lägre kapitalkostnader, vilket 

överensstämmer med El Ghoul et al. (2011) påstående om att hållbara företag har lägre 

kapitalkostnad, samt en högre långsiktig konkurrenskraft. (Attig et al. 2013)  

En annan studie som behandlar kopplingen mellan kreditbetyg och CSR, främst med 

utgångspunkt i miljö, gjordes av Rob Bauer och Brent Hann (2010) i USA för tidsperioden 

1995–2006. Utgångspunkten i studien var att analysera effekten av proaktivt miljöarbete ur 

obligationsinvesterares perspektiv. Resultatet bekräftar ett positivt värde av proaktivt 

miljöarbete för investerarna. Enligt resultatet är miljöarbetet ekonomiskt försvarbart då det 

resulterar i både lägre kostnad för lånat kapital och ett högre kreditbetyg. Författarna förklarar 

detta genom att bolag som råkar ut för miljömässiga kontroverser drar på sig omfattande 

legala och ryktesrelaterade kostnader som följd av kontroverserna, vilket påverkar bolagets 

kreditrisk och därmed även bolagets kreditbetyg. Ett exempel som tas upp i ett flertal studier 

för att illustrera detta är den välkända oljeläckan i mexikanska golfen, som resulterade i att 

bolagets (British Petroleum) kreditbetyg sjönk drastisk på kort tid från ett högt betyg (AA) till 

ett betydligt lägre betyg (BBB) på grund av de potentiella likviditetsproblem oljekatastrofen 

resulterade i (Oikonomou et al. 2014). Resultatet av Bauer och Hanns studie bekräftar inte att 

den positiva effekten av proaktivt miljöarbete nödvändigtvis är starkare för högriskindustier 

men bekräftar å andra sidan att relevansen för och medvetenhet om miljörelaterade risker hos 

investerare har ökat med tiden. För att testa hypoteserna används data hämtad från externa 

leverantörer för hållbarhetsbetyg, vilken sedan analyseras med kostnad för lånat kapital och 

kreditbetyg med hjälp av regressionsanalyser (Bauer och Hann 2010) 
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2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

 
Tidigare forskning 

 
Aktuella slutsatser relevanta för studien 

Hållbarhet och finansiella prestationer  
Robert Eccles et al. (2014) 
 
El Ghoul et al. (2011) 
 
Betti, Consolandi och Eccles (2018) 
Eccles och Serafeim (2013) 
 
Barnea och Rubin (2010) 

 
Bolag med väl anpassad hållbarhetspolicy klarar sig bättre långsiktigt  
 
Bolag med hög hållbarhet har en lägre kostnad för eget kapital 
 
Strategisk användning av CSR leder till förbättrade finansiella och ESG-resultat 
 
 
CSR bidrar till värdemaximering om det görs i enlighet med aktieägarnas intresse 

Hållbarhet ur intressentterorins 
perspektiv 
Freeman (1984) 
 
Klein et al. (2004) 
 
Keller (1993) 
 
Ruf et al. (2001) 
 
Sen och Bhattacharya (2001) 
 
 
Lahrech (2011) 
 

 
 
Alla intressenter måste beaktas för att företaget ska kunna växa och leva långsiktigt 
 
Negativ CSR har negativ inverkan på företagets varumärke 
 
Positiv CSR ökar värdet på företagets varumärke 
 
Positiv CSR leder till nöjdare intressenter 
 
Positiv CSR leder till att konsumenterna i större grad kan identifiera sig med 
företaget och medför en positiv association till företagets produkter. 
 
Risker kopplade till negativ CSR har en negativ inverkan på aktieägarvärdet samt 
risker kopplade till företagets rykte har en signifikant negativ påverkan på 
företagsvärdet 

Hållbarhet och risk 
El Ghoul et al. (2011)  
 
 
Jo Hoje och Na Haejung (2012) 
 
Oikonomou, Brooks och Pavelin (2012)  
 
 
Cui och Sun (2013) 
 
 
Lee och Faff (2009) 
 
Mishra och Modi (2013) 
 

 
Marknadens uppfattade risk för hållbara företag upplevs lägre än för icke hållbara 
företag 
 
Högre nivå av hållbarhet resulterar i lägre risk för företaget 
 
Svagt negativt samband mllan hållbarhet och systematisk risk.  Ansvarslös 
inställning till hållbarhet har ett starkt positivt samband med finansiell risk 
 
Företag med hög hållbarhet har mindre counterparty credit risk, dvs. mindre risk för 
uteblivna betalningar. 
 
Låg idiosynkratisk risk är ofta förekommande i företag med högt CSR 
 
Positiv CSR minskar idiosynkratisk risk medan negativ CSR höjer idiosynkratisk 
risk 

Bankers värdesättning av hållbarhet 
Weber (2012) 
 
Goss och Roberts (2010) 

 
Banker integrerar en hållbarhetsvärdering i företagslån för att undvika finansiella 
risker 
 
Bolag med CSR-bekymmer har högre kostnader för lånat kapital 

Hållbarhet och kreditvärdering 
Attig et al. (2013) 

Bauer och Hann (2010) 

 
Höga kreditbetyg till följd av ett bra hållbarhetsarbete har sin grund i intressentteorin 

Positivt samband mellan miljömässiga kontroverser och högre kostnader för lånat 
kapital och lägre kreditbetyg. 
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3. Metod 
 

Metodkapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsdesign och angreppssätt 

vilket är en kombination av både kvantitativ och kvalitativ metod följt av studiens 

hypotesframställning. Därefter redogörs för studiens kvantitativa metodval inklusive urval, 

datainsamling, statistisk metod samt validitet och reliabilitet. Sedermera redogörs för 

studiens kvalitativa metod med urval, intervjuer samt etikreflektion. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion av det valda angreppssättet.  

 
 

3.1 Forskningsdesign och angreppssätt 

Studien är genomförd med en så kallad trianguleringsmetod vilket innebär att en kombination 

av både kvantitativa och kvalitativa ansatser har använts. Enligt Bryman och Bell (2013) kan 

en komplettering med kvalitativa inslag av en kvantitativ studie bland annat underlätta för 

forskaren att förklara sambanden mellan de undersökta variablerna. (Bryman och Bell 2013, 

ss. 635) Användandet av triangulering uppkom då både kvantitativa och kvalitativa metoder 

enskilt ansågs ha brister som genom att kombineras neutraliseras. I denna studie användes 

metoden Explanatory Sequential Mixed Method, vilket är en metod som är populär inom 

forskningsområden som är starkt förknippade med kvantitativ forskning. Utmärkande för 

denna metod är att den kvantitativa data som utgör grunden för studien behandlas kvantitativt 

och fördjupas sedan genom kvalitativa metoder, i detta fall semistrukturerade personliga 

intervjuer. (Creswell & Creswell 2018, s. 14) Då denna studie i huvudsak urskiljer och 

kartlägger eventuella samband mellan variabler är triangulering enligt metoden explanatory 

sequential mixed methods lämplig. Förhoppningen om att metodens sekundära kvalitativa fas, 

i detta fall semistrukturerade intervjuer, ska inbringa djupare förståelse och därmed hjälpa 

författarna att förklara eventuella samband stärkte valet av metod. 

Angreppssättet för denna undersökning är en hypotetisk deduktiv metod. Inom denna metod 

används en preliminärt framtagen hypotes som ligger till grund för undersökningen som i sin 

tur härleder till resultat som antingen verifierar eller falsifierar hypotesen/hypoteserna 

(Åsberg 2001, s. 63). Vid användandet av en hypotetiskt deduktiv metod utformar forskarna 

antagningar och teorier, vilket utgör den hypotetiska delen av metoden, varefter hypoteserna 

prövas empiriskt, vilket gör metoden deduktiv (Persson och Sahlin 2013, s. 68). 
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3.1.1 Hypotesframställning 
 
Samtliga hypoteser i denna studie har byggts upp utgående från den teoretiska referensramen 

som presenteras ovan, i enlighet med vad Persson och Sahlin (2013, s.70) uppmanar till vid 

användandet av en hypotetisk deduktiv metod. Hypoteserna utgår från en nollhypotes, H0, 

och en alternativhypotes, H1. Nollhypotesen är motsatsen till det studien vill pröva, vilket 

framkommer i alternativhypotes. Om nollhypotesen går att förkasta kan alternativhypotesen 

anses vara sann. Fall då nollhypotesen inte går att förkasta behöver innebära betyda att 

nollhypotesen i själva verket är sann, utan bara att det inte gå att bevisa att så är fallet. (Lantz 

2014, ss. 86–87) Vid ett utfall där H0 går att förkastas kan slutsatsen dras att H1 stämmer in 

på verkligheten.  

Huvudhypotesen ämnar svara på studiens syfte och prövas med grund i den kvantitativa data 

insamlad från externa databaser. 

H0a: Det finns inget samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos nordiska Large Cap-

bolag på Nordic NASDAQ. 

H1a: Det finns ett samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos nordiska Large Cap-bolag 

på Nordic NASDAQ. 
 
Underhypoteserna i denna studie fungerar som en fördjupning i huvudhypotesen. 
Underhypoteser 1 och 2 prövas med grund i den kvantitativa data som är sammanställd från 
externa databaser. Underhypotes 2 prövas med hjälp av såväl kvalitativ som kvantitativ data. 

Med underhypotes 1 är syftet att undersöka om bolag med ett välutvecklat hållbarhetsarbete 
har ett högt kreditbetyg. För att undersöka denna hypotes definieras ett bolag med 
välutvecklat hållbarhetsarbete som ett bolag med ett ESG-betyg i den översta kvartilen, likväl 
som ett högt kreditbetyg som ett kreditbetyg i den översta kvartilen.  

H0b: Det finns inget positivt samband mellan ett välutvecklat ESG-arbete och ett högt 
kreditbetyg 
H1b: Det finns ett positivt samband mellan ett välutvecklat ESG-arbete och ett högt 
kreditbetyg 

Syftet med underhypotes 2 är att komma fram till om det existerar branschspecifika skillnader 
i korrelationens styrka mellan ESG-betyg och kreditbetyg 

H0c: Det finns inga branschspecifika skillnader i korrelationens styrka mellan ESG-betyg och 
kreditbetyg. 
H1c: Det finns branschspecifika skillnader i korrelationens styrka mellan ESG-betyg och 
kreditbetyg. 
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3.1.2 Kvantitativ metod 
 
I enlighet med metoden Explanatory sequential mixed methods görs den första delen av 

studien med kvantitativ ansats genom insamling av kvantitativa data från vald databas. Syftet 

med denna metod är att kunna urskilja och kartlägga eventuella samband för ett bredare urval. 

Förhoppningarna är att finna orsakssamband mellan de två studerade variablerna vilket 

innebär att den ena variabeln påverkar den andra variabeln. (Körner och Wahlgren 2015, s. 

67) Med detta som utgångspunkt är den oberoende variabeln hållbarhetsbetyg (ESG-betyg) 

och den beroende variabeln kreditbetyg vilka beskrivs mer utförligt under avsnittet 

datainsamling. 

 
3.1.2.1 Urval och bortfall 

 
Urvalet till studien gjordes med inspiration från Rob Bauer och Daniel Hanns liknande studie 

av samband mellan hållbarhet och kreditbetyg publicerad år 2010. Bauer och Hann studerade 

585 noterade bolag i USA mellan åren 1995–2006. Population och urval för den kvantitativa 

delen i denna studie innefattar därför bolag som är börsnoterade på NASDAQ Nordic Large 

Cap för tidsperioden 2009–2017. Ett krav för deltagande i studien var att bolaget har ett ESG-

betyg för samtliga undersökta år. En tidsperiod om nio år har valts att studeras för att bredda 

kartläggningen av eventuella samband samt för att även få en överblick med tidsaspekt. 

Begränsningen till endast Large Cap-bolag berodde på att det i dagsläge främst är bolag i 

denna storleksklass som har ESG-betyg registrerade i den databas som forskarna hade 

åtkomst till. För att få bredd i studien och för att eventuellt kunna kartlägga samband över ett 

större geografiskt område valdes att i denna studie titta på den nordiska marknaden istället för 

den svenska marknaden. Attig et al (2013) har tidigare undersökt samma relation, men med 

ett fokus på bolag i USA. I dagsläget kunde det inte hittas en likartad studie med ett fokus på 

vare sig något enskilt nordiskt land eller nordiska länder som en grupp. Bolag med finansiell 

verksamhet som banker och andra finansiella institut exkluderades på grund av branschens 

säregna finansieringssätt jämfört med de övriga branscherna i denna studie, i enlighet med 

såväl Goss och Roberts (2010) som Attig et al (2013). 

Då denna studie beaktar alla som ingår i studiens urvalsram, som presenterats ovan, är den 

kvantitativa delen enligt Lantz (2014, s. 102) en totalundersökning, vilket även innebär att 

denna del av studien inte har någon felmarginal (Lantz 2014, s. 114). Eftersom denna studie 
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är en totalundersökning, och urvalet därmed gäller hela populationen, anses den vara 

representativ (Lantz 2014, s.116). 

Enligt Lantz (2014, s. 173) innebär bortfall att en del av det ursprungliga urvalet av någon 

anledning inte platsade i det slutgiltiga urvalet. I denna studie beror bortfallen på att några av 

bolagen inte haft ett registrerat hållbarhetsbetyg för den tidsperioden studien genomfördes. Av 

46 svenska Large Cap-bolag med ESG-betyg var det 13 stycken som inte hade ESG-betyg för 

hela den utvalda tidsperioden. För de danska bolagen hade 12 av de 31 registrerade bolagen 

ESG-betyg för hela tidsperioden och för de finska företagen var motsvarande siffra 17 av 31. 

Norska bolag är inte registrerade på Nasdaq Nordic Large Cap vilket är orsaken till att de inte 

är inkluderade i denna studie. Isländska bolag finns däremot registrerade men då inget av 

bolagen hade ett ESG-betyg registrerat för den aktuella tidsperioden föll de ur urvalsramen för 

studien. Tabell 3.1.2.1 redovisar samtliga bolag som är inkluderade i studien. 

 Tabell 3.1.2.1
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3.1.2.2 Datainsamling och val av databas 
 
Denna studie bygger på både primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som 

samlas in för första gången, specifikt för denna studie, och sekundärdata är data som redan 

samlats in innan studien. Inhämtning av data från databaser är att använda sig av 

sekundärdata. (Lantz 2014, ss. 47–52) I denna studie är den data som samlas in från 

intervjuerna, likväl som bearbetad sekundärdata från utvald databas, att betrakta som 

primärdata. 

Information om företagens kreditvärdering och företagens hållbarhetsbetyg (ESG-betyg) är 

hämtade från databasen Eikon från Thomson Reuters då denna databas var den enda i sitt slag 

som forskarna för denna studie kunde få åtkomst till. Åtkomsten till databasen skedde från 

Stockholms Universitet då Södertörns Högskola inte kunde tillhandahålla någon databas av 

detta slag. Då Eikon är en välkänd och pålitlig databas som bland annat används av 

finansinspektionen (FI 2018b) ansågs det lämpligt att använda denna trots forskarnas 

medvetenhet om även andra alternativ för inhämtning av hållbarhetsbetyg såsom 

Sustainalytics, MSCI och Reprisk. Vetenskapliga artiklar är hämtade främst från Söder 

Scholar och Google Scholar. 

 
 Thomson Reuters ESG Scores 

All data som ett företag publicerar som på något sätt berör miljö, sociala faktorer eller 

bolagsstyrning betraktas som ESG-data, alltså data som därmed beskriver företagets 

hållbarhet (Amel-Zadel och Serafeim 2018). Denna data samlas av oberoende företag som 

analyserar och genom interna metoder värderar datan till ett hållbarhetsbetyg. I denna studie 

har ESG-betygen inhämtats från databasen Eikon från Thomson Reuters. 

Thomson Reuters ESG-betyg är konstruerade för att transparent och objektivt mäta ett 

företags nivå på hållbarhet. Betygen beaktar tio olika kategorier som faller inom de tre 

segmenten av ESG; miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Thomson Reuters har betygsatt 

över 7000 bolag globalt och data finns tillgänglig från år 2002. I processen för 

betygssättningen analyseras över 400 mätvärden algoritmiskt och manuellt för att säkerställa 

tillförlitlighet och jämförbarhet för betygen samt att säkerställa så hög kvalitet som möjligt på 

samtliga data. Betyg för de olika segmenten ges både separat och kombinerat. Forskarna för 

denna uppsats har valt att använda det kombinerade betyget, i vilket alla segment, samt även 

bolagets inblandning i kontroverser kopplade till ESG segmenten, är inräknade. Vanligtvis 
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uppdateras ESG betygen årligen men i undantagsfall oftare om så krävs på grund av 

publicering av information som bör tas i beaktande. (Thomson Reuters 2018) 

Combined Credit Rating (CCR) 

I denna studie har även kreditbetygen exporterats från databasen Eikon som tillhandahålls av 

Thomson Reuters StarMine Quantitative Analytics. Thomson Reuters tillhandahåller en rad 

olika mått som på ett eller annat sätt indikerar kreditrisk. Det mått som forskarna i denna 

studie valt att använda är kombinerat mått på kreditrisk som benämns StarMine Combined 

Credit Risk (CCR) vilket innefattar alla de delar som anses lämpliga för ett komplett 

kreditbetyg. Betyget är baserat på information från en mängd externa och självständiga 

databaser, kapitalmarknaden, analytikers uppskattningar och finansiell data. (Thomson 

Reuters 2016) 

 

3.1.2.3 Statistisk metod 

Enkel linjär regression 

För att undersöka eventuella samband mellan de två utvalda variablerna gjordes en 

regressionsanalys. Då endast en oberoende och en beroende variabel ingick i studien föll valet 

på en bivariat regressionsanalys med syfte att undersöka hur företagens hållbarhetsbetyg, 

vilket i denna studie är den oberoende variabeln, påverkar kreditbetyget, vilket är den 

beroende variabeln. Metoden är även enligt Körner och Wahlgren (2015, s.176) lämplig i 

detta ändamål. För att genomföra regressionsanalysen användes statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics vilket är ett vanligt förekommande val för studenter och forskare för att 

bearbeta insamlad data. SPSS är även enligt Körner och Wahlgren (2015, s. 25) ett utav de 

mest använda och välrenommerade statistikprogrammen globalt sett vilket bekräftar 

programmets tillförlitlighet. Både ESG-betygen och kreditbetygen exporterades som 

alfabetiska variabler vilka sedan kodades om till numeriska variabler i SPSS för att kunna 

användas i de bivariata analyserna. Skalan för ESG betygen är ursprungligen mellan D- och 

A+ vilka konverterades till numeriska variabler mellan 1 och 12 där lägst betyg är 1 (D-) och 

högst betyg är 12 (A+). För kreditbetygen är skalan ursprungligen mellan D och AAA vilka 

även de konverterades till numeriska variabler mellan 1 och 20 där även i denna skala är 1 (D) 

lägst och 20 (AAA) högst. För komplett skala för ESG- och kreditbetyg se bilaga 1. 

Den branschvisa indelningen för bolagen gjordes enligt kategorisering på Nordic Large Cap 

(Nasdaq u.å). 
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Binär logistisk regression 

Enligt Hosmer och Lemewshow (2000) möjliggör en dikotomisk, det vill säga en tvådelad, 

beroende variabel en binär logistisk regression. För att kunna kartlägga samband om huruvida 

ett ESG-betyg i den övre kvartilen resulterar i ett kreditbetyg i den övre kvartilen gjordes 

därmed denna typ av regression. För att göra detta konverterades datan för den beroende 

variabeln (kreditbetyget) och den oberoende variabeln (ESG-betyg) om till dikotomiska 

variabler. Därefter genomfördes analysen i SPSS. Samtliga värden som inom ESG- och 

kreditbetygsskalan befinner sig i toppskicket, det vill säga den översta kvartilen, är i den 

binära logistiska regressionen de värden som betraktas som höga. 

 

3.1.2.4 Statistisk signifikans och förklaringsgrad 

Statistisk signifikans kan liknas vid hur troligt det är att studiens resultat för urvalet stämmer 

överens med hela populationen eller om det beror på slumpen (Körner och Wahlgren 2015, s. 

130). Enligt Lantz (2014, s. 85) används ofta signifikansnivån 5% för undersökningar inom 

det samhällsvetenskapliga området, vilket även Goss och Roberts (2010) använde sig av i en 

liknande studie. Med detta menas att vid en signifikansnivå under 5% är det troligt att ett 

linjärt samband finns mellan oberoende och beroende variabel medan det vid en 

signifikansnivå över 5% är troligt att det inte går att statistiskt säkerställa ett linjärt samband 

mellan variablerna. 

Andrew Gelman och Hal Stern (2008) hävdar dock att för stor vikt ofta läggs vid huruvida 

resultaten är statistiskt signifikanta eller inte då de hävdar att förändringarna i 

signifikansnivån ofta inte är signifikanta. 

Enligt Lantz (2014, s. 102) är fördelen med en totalundersökning att det inte finns någon 

osäkerhet i resultaten. Då denna studie är en totalundersökning är det inte nödvändigt att 

beakta signifikansnivån då studien innefattar hela populationen (Nordic Large Cap) och 

urvalet representerar därmed utan felmarginal den hela populationen. Ifall forskarna däremot 

hade valt att enbart beakta en del av populationen, säg 10% av bolagen på Nordic Large Cap, 

hade behovet av en signifikansprövning varit av betydelse. 

Determinationskoefficienten benämns R2 och är ett mått på den oberoende variabelns 

förklaringskraft, med andra ord hur väl variationen i den beroende variabeln kan förklaras av 

variationen av den oberoende variabeln. Skalan för förklaringsgraden går mellan noll och ett 
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där ett R2-mått nära 0 indikerar en låg förklaringsgrad och ett R2-mått nära 1 indikerar en hög 

förklaringsgrad. 

 

3.1.2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som beskriver studiens giltighet och tillförlitlighet (Lantz 

2014, s. 40). Körner och Wahlgren (2015, s. 15) uttrycker vikten av hög validitet då den 

indikerar om studien mäter det som avses mätas vilket är av stor vikt eftersom hela studien 

annars kan ifrågasättas. 

Vid tillfällen då forskare gjort systematiska fel påverkas studiens validitet, det vill säga 

giltighet, negativt. Detta innebär att det beräknade resultatet inte överensstämmer med 

verkligheten. Systematiska fel kan uppstå i flera olika skeden av studien, exempelvis kan fel 

metod ha använts vilket resulterat i att studien visar ett resultat som möjligen stämmer ihop 

med något annat, men inte svarar på den aktuella undersökningens frågeställning. Ett annat 

vanligt fel som leder till en försämrad validitet är en felaktig bearbetning av den insamlade 

datan, vilket kan leda till att forskaren drar felaktiga slutsatser. (Lantz 2014, ss. 40–44) Intern- 

och extern validitet brukar inom validitetsbegreppet ofta åtskiljas. Den interna validiteten 

beskriver huruvida det existerar ett kausalt samband, med andra ord om den oberoende 

variabeln förklarar variationen i den beroende variabeln. Den externa validiteten å andra sidan 

beskriver huruvida resultaten går att generalisera över hela populationen eller inte vilket är en 

av anledningarna till att det är viktigt med att skapa representativa urval. (Bryman och Bell 

2013, s. 64) Den externa validiteten för en totalundersökning är därmed hög eftersom att 

urvalet är detsamma som populationen. Studiens statistiska resultat illustrerar således en god 

bild av verkligheten. 

Reliabilitet beskriver graden av studiens tillförlitlighet och påverkas negativt om risken för 

slumpavvikelser i studien är stor (Lantz 2014, s. 40). Enligt Lantz (2014, ss. 41–42) finns det 

tre olika sätt på vilka man kan skatta reliabilitet. (1) Flera observatörer, det vill säga att en 

undersökning kan anses ha hög reliabilitet om flera observatörer meddelat samma resultat. (2) 

Test-retest, vilket utförs genom att data samlas in en ytterligare gång av exakt samma urval. 

Om resultatet är detsamma som för första datainsamlingen, kan reliabiliteten skattas hög. (3) 

Parallella frågor, vilket utförs genom att i en undersökning ställa två olika frågor som mäter 

samma resultat. Dessa svar skall ha samma utfall för att studien kan anses ha hög reliabilitet. 
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Studiens kvantitativa del har hög replikerbarhet och stabilitet tack vare att den baseras på 

icke- manipulativa variabler som behandlas på ett systematiskt och standardiserat sätt samt att 

urvalet är lätt att definiera. Det betyder att om studien skulle göras om med samma variabler 

och metoder så skulle samma resultat att fås. (Bryman och Bell 2013, ss. 76–78) 

 

3.1.3 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa forskningsansatsen härstammar från de humanistiska vetenskaperna. (Åsberg 

2001, s. 67) Då denna studie utöver kartläggning av samband även strävar efter att skapa en 

djupare förståelse för hur banker integrerar hållbarhet i kreditgivningsprocessen mot 

företagskunder kommer, i enlighet med explanatory sequential mixed methods, även 

kvalitativa inslag att användas i studien i form av intervjuer. Inom denna studie gäller ett 

passivt självbestämmande, vilket innebär att forskarna först gjort ett urval varefter utvalda 

personer har kontaktats och efterfrågats att delta i studien. Detta är en lämpligare metod än 

aktivt självbestämmande, där personerna i fråga själv söker sig till studien då undersökningar 

med aktivt självbestämmande anses sakna vetenskapligt värde. (Lantz 2014, ss. 128–129) 

Denna del av studien utreder om och hur banker integrerar hållbarhet i 

kreditbedömningsprocessen. Syftet med den kvalitativa delen är även att undersöka ifall den 

kvantitativa empirin kan styrkas eller bekräftas av bankernas utsagor. Den kvalitativa studiens 

urval innefattar därmed Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank och Danske Bank. Detta för 

att dessa banker är de överlägset fem största bankaktiebolagen i Sverige sett till 

balansomslutning (Svenska Bankföreningen 2017). Specifikt stora banker har valts ut då de i 

större omfattning beviljar lån åt stora bolag, vilket bolag med ESG-betyg främst är. 

 

3.1.3.1 Urval och bortfall 

Inför intervjuerna har både ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval gjorts. Hos två av de 

fem största bankerna i Sverige (Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank och Danske Bank) 

har forskarna med hjälp av personliga kontakter inom branschen fått vetskap om personer i 

respektive bank som kunde tänka sig att delta i undersökningen. En av respondenterna gav 

forskarna därefter rekommendationer och kontaktuppgifter till resterande banker, vilket utgör 
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snöbollsurvalet i studien. På grund av att ett bekvämlighetsurval har använts kan inte 

resultatet generaliseras. 

Fem banker kontaktades för att tillfrågas om medverkan i intervjuer. Fyra av de tillfrågade 

bankerna valde att ställa upp, vilket innebär att bortfallet består av en bank. En av 

respondenterna kunde ej besvara en av frågeställningarna vilket även detta betraktas som 

bortfall (Bryman och Bell 2013, s. 203) 

 
 3.1.3.2 Intervjuer 

Studiens kvalitativa del utgår ifrån semistrukturerade telefon- och personliga intervjuer. 

Telefonintervjuer är lämplig då geografiska hinder försvårar eller gör det omöjligt för 

intervjuaren och intervjuobjektet att mötas. Personliga intervjuer är den form av intervjuer där 

forskarna besöker den intervjuade på lämplig plats. Fördelar med att göra personliga 

intervjuer framför exempelvis mejlintervjuer är att kvaliteten på svaren blir bättre. På grund 

av att intervjuerna utförde semistrukturerade ansågs mejlintervjuer inte aktuella för denna 

undersökning. Detta motiveras ytterligare med att mejlintervjuer är mer lämpliga för 

undersökningar med marknadsundersökningskaraktär. (Bryman och Bell 2013) 

Vid semistrukturerade intervjuer utgår intervjuarna från i förväg bestämda teman och 

frågeställningar men utrymme lämnas för intervjuarna att ställa ytterligare frågor. Detta 

förhållningssätt gör metoden till en förhållandevis flexibel process vilket gör att forskarna 

bedömde metoden lämplig för denna studie. (Bryman och Bell 2013). 

 Tabell 3.1.3.2 Medverkande respondenter i den kvalitativa delen av studien. 

Respondent Befattning Plats Datum och 
tidpunkt 

Tidsåtgång 

Respondent A 
 

Hållbarhetsspecialist Stockholm 
Personlig intervju 

181206  
Kl 15.00 

36 min 

Respondent B 
 

Kredit- 
analytiker 

Stockholm 
Personlig intervju 

181217 
Kl 14.00 

34 min 

Respondent C 
 

Hållbarhetsspecialist Stockholm 
Telefonintervju 

190104 
Kl 13.00 

34 min 

Respondent D Hållbarhetsspecialist Stockholm 
Telefonintervju 

190108 
Kl 10.00 

31 min 
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3.2 Etik, trovärdighet och äkthet 

Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar diskussioner inom etiska principer delas in i fyra 

separata men näraliggande områden; skada för deltagarnas del, samtyckeskrav, intrång i 

privatlivet och falska förespeglingar. Skada för deltagarnas del innefattar om det finns faktisk 

eller potentiell risk för deltagarna i studien att drabbas av till exempel fysiska eller psykiska 

men av studien. Genom att samtliga respondenter för intervjuer i studien är fullständigt 

anonyma minimeras denna risk. Samtyckeskravet är det mest debatterade området inom etiska 

frågeställningar och innebär att presumtiva deltagare i studien ska ge sitt godkännande till 

studien. Samtyckeskravet går hand i hand med intrång i privatlivet som i sin tur behandlar 

huruvida studien gör intrång i deltagarnas privatliv. Samtliga respondenter som blivit 

tillfrågade har haft möjlighet att tacka nej till att delta i studien och de som valt att delta har 

därmed gett sitt samtycke. Samtliga respondenter har även blivit informerade om syftet med 

studien samt har fått tillgång till kommentarer/transkribering innan publicering av uppsats för 

att ge sitt samtycke. De har även blivit informerade om att det ej behöver svara på vissa frågor 

om så önskas. Falska förespeglingar innebär att forskare inte ger en rättvis bild av 

undersökningens faktiska syfte och karaktär. Genom att samtliga respondenter får ta del av 

det material som skapats får de även ge sitt samtycke till att studien inte förskönat eller 

förvrängt det verkliga resultatet. (Bryman och Bell 2013, ss. 144–158) 

Gällande trovärdighet och äkthet redogör Creswell och Creswell (2018, ss. 200–202) för 

strategier för att öka den kvalitativa validiteten och reliabiliteten. Författarna poängterar att 

det bland annat är viktigt att skapa en djup förståelse för forskningsämnet vilket i denna studie 

har gjorts genom att djupgående ta del av väsentliga teorier och tidigare forskning inom 

ämnet. De föreslår även att det är lämpligt att låta respondenterna ta del av tolkningar av 

exempelvis intervjuer för att minska risken för subjektivitet vid tolkningar. De åtgärder som 

har genomförts i detta hänseende är att bägge forskare har medverkat vid intervjuerna, 

transkribering har genomförts av inspelat material och tolkningen av intervjuerna har skickats 

till respondenterna för godkännande innan publicering. Creswell och Creswell (2018, ss. 200–

202) föreslår även att det är lämpligt att använda sig av en extern granskare för att öka den 

kvalitativa validiteten vilket i denna studie har gjorts genom att andra studenter och en 

handledare löpande granskat uppsatsen. 
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 3.3 Metodreflektion 

Kritik tilldelad triangulering som vetenskaplig metod berör situationer där de kvalitativa och 

kvantitativa metoderna skiljer sig från varandra epistemologiskt, kunskapsteoretiskt. 

Problemet med detta är att resultaten av respektive metod både kan användas för att täcka upp 

problemen och förstärka förmånerna av den andra metoden för att kunna uppvisa bättre 

forskningsresultat. (Hussein 2015) 

Det visade sig att det var många börsnoterade bolag på Nasdaq Nordic Large Cap som inte 

hade ett ESG-betyg registrerat. Då detta var ett strikt krav för urvalsramen medförde det att 

bortfallet blev högt. Valet att undersöka en tidsperiod om nio år påverkade även det bortfallet 

negativt, då det visade sig att ett flertal bolag hade ESG-betyg registrerade men endast för de 

senaste åren. Hade en kortare tidsperiod studerats hade därmed det totala bortfallet blivit 

lägre. Valet av databas gjordes främst på grund av tillgänglighet. Tillförlitligheten av 

databasen bekräftades innan beslutet att använda den togs vilket motiverar beslutet. Att ESG- 

betyg och kreditbetyg hämtades från samma databas säkerställer tillförlitlig jämförbarhet. 

Trots fördelarna med enbart en databas innebär det även en nackdel då resultatet aldrig kan bli 

bättre än den datakvalitet som den är baserad på. Med det menas att genom att endast använda 

data från Thomson Reuters, trots att tillförlitligheten bedöms hög, förlitas resultatet 

fullständigt på de analyserna och beräkningarna Thomson Reuters gjort. 

Endast en oberoende och en beroende variabel studerades vilket bör ifrågasättas. Körner och 

Wahlgren lyfter fram att verkligheten sällan är så enkel att det räcker med att undersöka två 

variabler och föreslår att använda sig av multivariat regressionssanalys med kontrollvariabler 

för att få in fler aspekter av verkligheten (2015, ss. 176–177). Inkludering av kontrollvariabler 

hade förmodligen kunnat identifiera och isolera intressanta samband som med genomförd 

metod inte gick att kartlägga. Vid en jämförelse med Attig et al:s (2013) undersökning kan 

konstateras att dess förklaringsgraden var betydligt högre än för denna studie. Det gör att valet 

av metod ytterligare kan ifrågasättas eftersom förklaringsgraden i viss mån förklarar hur väl 

variationen i den beroende variabeln förklaras av variationen i den oberoende variabeln. Trots 

att samtliga beräkningar och all bearbetning av data skedde med största möjliga aktsamhet går 

det inte att utesluta att mänskliga fel har inträffat. 

Syftet med den kvalitativa delen i denna undersökning är framförallt att skapa förståelse hur 

bankerna kan tänkas reflektera kring hållbarhet då de utgör kreditvärderingar för företag samt 
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att styrka de kvantitativa resultaten. Då urvalet till den kvalitativa delen skedde genom ett 

bekvämlighetsurval går denna del av undersökningen inte att generalisera. För att få ett 

generaliserbart resultat bör urvalet vara slumpmässigt, då andra urvalsmetoder ökar risken för 

systematiska fel i studien. (Lantz 2014, ss. 105–106) Dock påpekar Lantz (2014, s. 107) att ett 

icke-slumpmässigt urval kan vara en väl fungerande urvalsmetod inom kvalitativa studier, 

men att de skall undvikas vid kvantitativa studier. 

Intervjuerna tillämpades utifrån ett passivt självbestämmande vilket kan leda till att en viss 

typ av individer avböjer till deltagande i större utsträckning än andra. Detta kan medföra att 

resultaten främst överensstämmer med en viss typ av individer, vilket riskerar studiens 

validitet. (Lantz 2014) Kritik mot personliga intervjuer anses bland annat vara att forskarens 

närvaro kan påverka respondenten samt att det kan uppstå missförstånd i kommunikationen. 

(Creswell och Creswell 2018, s. 188) Att personliga intervjuer är tidsödande och kostsamma 

samt att det kan uppstå så kallade intervjuareffekter, vilket innebär att intervjuaren påverkar 

den intervjuade personen med sitt tonfall eller sitt sätt att kommunicera, lyfts fram som 

potentiella nackdelar av metoden. Även prestige-bias kan uppstå vid intervjuer vilket innebär 

att den intervjuade svarar på ett sätt som upplevs som mer politiskt korrekt eller önskvärt. 

(Lantz 2014 ss. 50–51) Valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer kan kritiseras 

utifrån flera perspektiv. För det första märktes relativt fort att heltäckande djupgående svar 

inte gick att få på varje enskild fråga av varje respondent. Detta beror på att respondenternas 

kompetensområden riktades antingen åt hållbarhet eller kreditbedömning. Endast från en bank 

gjordes en intervju med en respondent som representerade båda kompetensområdena. Då både 

kreditanalytiker och specialister inom hållbar finansiering intervjuades täcktes djupet för alla 

frågeställningar totalt, dock inte för varje bank skilt för sig. Reliabiliteten i en 

semistrukturerad intervju är under kritik, då intervjuformen tillåter ytterligare fördjupande 

diskussion samt icke-fastställda följdfrågor. (Easterby Smith et al. 2008; Silverman 2007) 

Detta i kombination med respondenternas anonymitet försämrar replikerbarheten av studien. 

För den kvalitativa delen av studien hade förmodligen mer djupgående svar på samtliga frågor 

för alla banker uppnåtts genom att genomföra gruppintervjuer. Detta hade möjliggjort att på 

ett effektivt sätt intervjua respondenter med såväl kunskap inom hållbarhet som 

kreditbedömning vilket kunde ha bidragit till djup och bredd i resultaten. (Bryman och Bell 

2013, ss. 507–508) Detta är en insikt som infann sig efter att majoriteten av intervjuerna 

genomförts, vilket är orsaken till att gruppintervjuer inte användes i denna studie. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel redogörs inledningsvis resultat från studiens kvantitativa del. Därefter 

redogörs empiri från genomförda intervjuer i studiens kvalitativa del.  
 

4.1 Statistik 
4.1.1 Samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg 

Enligt tabell 4.1.1a kan konstateras att samtliga samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg 

är positiva med ett lägsta värde på 0,008 och ett högsta värde på 0,240. Skalan för korrelation 

går mellan -1 och 1 där ett värde nära -1 indikerar på en stark negativ korrelation medan ett 

värde nära 1 indikerar på en starkt positiv korrelation. Ett värde nära 0 å andra sidan indikerar 

på att det inte råder någon korrelation alls. Förklaringsgraden är mycket låg och ligger mellan 

0 och 5,7 procent.  

I enlighet med Saunders et al. (2012, s. 521) beaktas framtagna korrelationer mellan 0,0–0,2 

som att ett samband inte existerar, 0,2–0,35 som svaga, 0,35–0,6 som måttliga, 0,6–0,8 som 

starka och 0,8–1 som mycket starka. Detta innebär att ett svagt positivt samband mellan 

undersökta variabler kan bekräftas för år 2010 och 2016. För övriga år kan det bekräftas att 

samband uteblir. 

Tabell 4.1.1a 
Korrelation mellan ESG-betyg och kreditbetyg för samtliga Nordic Large Cap bolag för 
samtliga år. Oberoende variabel (ESG-betyg) och beroende variabel (kreditbetyg). 
 

 
 

Under databearbetningen lades det märke till att korrelationen mellan ESG-betygen och 

kreditbetygen skiljde sig anmärkningsvärt olika länder emellan, vilket är orsaken till att 

forskarna valde att även presentera dessa resultat. 

Tabell 4.1.1b redogör för korrelationens styrka för svenska Large Cap bolag för samtliga år. 

Ur tabellen kan utläsas att 5 av de undersökta åren har en korrelation svagare än 0,2 vilket 
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betyder att de ej kan bekräftas som samband enligt Saunders (2012, s. 521). Däremot kan 

urskiljas att två av åren (2011 och 2012) bekräftar svagt positiva samband och ytterligare två 

år (2010 och 2013) bekräftar måttligt positiva samband. Förklaringsgraden för undersökta år 

har ett lägsta värde på 1,9 procent och ett högsta värde på 14,1 procent.  

 
Tabell 4.1.1b 
Oberoende variabel (ESG-betyg) och beroende variabel (kreditbetyg) 

 
 
 
 
Tabell 4.1.1c beskriver korrelationen för danska Large Cap bolag för undersökta år. Ur 

tabellen kan urskiljas att tre år enligt Saunders (2012, s. 521) har en korrelation som 

understiger bekräftelse av samband. Ett år (2011) är att betrakta som svagt positivt, medan 

fyra år är att betrakta som måttligt positiva och ytterligare ett år (2016) bekräftar ett starkt 

positivt samband. Förklaringsgraden har ett lägsta värde på 0,1 procent vilket kan likställas 

med ej befintligt och ett högsta värde på 38,9 procent. De danska bolagen uppvisar både de 

starkaste sambanden och den högsta förklaringsgraden i denna studie.  

 
Tabell 4.1.1c 
Oberoende variabel (ESG-betyg) och beroende variabel (kreditbetyg) 

 
 

 

Tabell 4.1.1d beskriver korrelationen för de finska Large Cap bolagen för undersökta år. Ur 

tabellen kan utläsas att samtliga år för de finska bolagen ej uppnår lägsta värde för att kunna 

betraktas som ett samband enligt Saunders (2012, s. 521). Förklaringsgraden för samtliga är 

även den mycket låg och varierar i spannet 0 till 3,2 procent.  
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Tabell 4.1.1d 
Oberoende variabel (ESG-betyg) och beroende variabel (kreditbetyg) 

 
 

4.1.2 Samband mellan ett högt ESG-betyg och ett högt kreditbetyg 
 
I tabell 4.1.2 går det att urskilja att ett positivt samband existerar mellan ett högt ESG-betyg 

och ett högt kreditbetyg för åren 2009, 2010, 2011 och 2016. En positiv B-exponent 

representerar ett förhållande där den oberoende variabeln innebär en positiv inverkan på den 

beroende variabeln. År 2009, där b-koefficienten är 0,936 innebär det en ökning om 93,6% av 

oddset att den beroende variabeln, kreditbetyget, är i den översta kvartilen om även ESG-

betyget är det. Detta innebär att oddset är 14,625 till 1. År 2012, då B-koefficienten visar -20 

214 innebär det en 2021,4% minskning av oddset att den beroende variabeln är i den översta 

kvartilen om ESG-betyget är det, med andra ord är sannolikheten för att kreditbetyget är i 

översta kvartilen, då ESG-betyget är det, obefintlig. År 2015 tolkas som att oddset att 

kreditbetyget är i den översta kvartilen om ESG-betyget är det är -69,3%, vilket innebär att 

oddset för att kreditbetyget inte skulle påverkas negativt av ESG-betyget är 31,7%. 

Tabell 4.1.2 
Oberoende variabel (ESG-betyg) och beroende variabel (kreditbetyg) 

 
 

4.1.3 Branschspecifika skillnader i korrelationens styrka mellan ESG-betyg och 
kreditbetyg 

 
I tabell 4.1.3 kan det konstateras att korrelationen för samtliga branscher för samtliga år är 

positiv. Branschen för olja och gas innehöll endast två företag vilket gjorde att det ej gick att 

genomföra en regressionsanalys. Enligt Saunders (2012) är det flera av de studerade åren vars 

resultat inte kan bekräftas som ett samband då de inte överstiger 0,2. Den branschen med den 
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starkaste positiva korrelationen för majoriteten av åren var telekommunikation med ett 

medelvärde på 0,733 vilket enligt Saunders skala är att betrakta som stark korrelation. 

Konsumentvaror (0,230), industrivaror (0,240) och hälsovård (0,270) hade alla ett lägre och 

ganska jämnt medelvärde för korrelationen och benämns alla som svaga korrelationer. 

Råmaterial (0,389), fastighet (0,475) och teknologi (0,522) hade måttliga positiva 

korrelationer. Volatiliteten i samtliga branscher är hög.  

Tabell 4.1.3 
Oberoende variabel (ESG-betyg) och beroende variabel (kreditbetyg) 

 

 

4.2 Intervjuer 
 
Totalt intervjuades fyra respondenter från olika banker. Två av intervjuerna var personliga 

intervjuer och resterande två var telefonintervjuer. Respondenterna A, C och D arbetar 

framförallt med hållbarhetsfrågor. Respondent D diskuterade med en kreditanalytiker i samma 

bank innan intervjun, för att säkerställa korrekta svar på samtliga frågor. Respondent B är 

kreditanalytiker. 

 

De grundläggande faktorerna som tas i beaktande vid en kreditbedömning 

På frågan angående vilka finansiella och icke finansiella faktorer bankerna tar i beaktande vid 

kreditbedömningen svarade såväl respondent A, B och D att kreditbedömningen i stor del 

baseras på en helhet av verksamheten, och att någon enskild faktor inte kan pekas ut som den 

absolut viktigaste delen av företaget. Respondent B menar att en bra bolagsstyrning är av 

minst lika stor vikt som företagets finansiella stabilitet, och specificerar detta med att banken 

inte skulle ge ett lån åt ett företag med en fläckfri balansräkning om ledningen inte är bra. 

Respondent A och B uppger att banken tar både företagets framtidsbild och historik i 

beaktning vid bedömningen. Respondent C svarar ur ett hållbarhetsperspektiv och lyfter fram 

olika publika riktlinjer i vilka banken tar ställning till bland annat hållbarhetsfrågor, och 
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menar att dessa utgör en bred grund av hållbarhetsfaktorer som bör tas vid beaktande vid 

kreditbedömningen. Respondent D uppger att en hållbarhetsbedömning sedan drygt ett år 

tillbaka har en helt egen del i kreditbedömningsprocessen, då hållbarhet innan det haft en 

mindre roll i en omfattande riskbedömningsprocess.  

 

Branschspecifika skillnader i kreditbedömningen 

Samtliga respondenter lyfter fram att bedömningen skiljer sig för olika branscher, då olika 

affärsverksamheter kan ha helt olika risker och möjligheter, beroende på i vilken bransch de 

verkar. Respondent C uppger att den representerade banken har ett program för 

kreditbedömningen som ser olika ut för olika branscher. Banken i fråga strävar efter att dess 

anställda i största möjliga mån skall arbeta mot en specifik bransch. Detta för att 

medarbetarna på så sätt genom spetskompetens inom respektive bransch skall kunna göra en 

så preciserad hållbarhetsbedömning av företagen som möjligt. Respondent D berättar att 

banken använder sig av en lista genom leverantören Sustainalytics, som ger nyckelinsikter 

angående vilka hållbarhetsaspekter väger störst i olika branscher.  

Vid en följdfråga med grund i studiens kvantitativa resultat uppger Respondent C att då 

grunden för att ESG-faktorerna bedöms i kreditgivningsprocessen främst ligger i 

riskhantering, kan ett större samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg utläsas i branscher 

där ESG-frågor är mer relevanta. Som en bakomliggande orsak till att branschen 

Telekommunikation hade det starkaste sambandet mellan betygen uppges att branschen haft 

förhållandevis mycket kontroverser som påverkat de nordiska telekom-operatörerna i stor 

utsträckning. Telekommunikation kan även anses vara en problematisk bransch och med att 

den framställda hårdvaran kan användas i övervakningssyften, vilket inte alltid bedöms som 

etiskt korrekt. 

Hållbarhetsfaktorerna som tas i beaktande i kreditbedömningsprocessen ser olika ut i olika 

branscher enligt Respondent A, men specificerar att faktorer som miljöpåverkan, sociala 

faktorer, mänskliga rättighet och styrningsfrågor bör vara en del av kreditbedömningen 

oavsett bransch. Respondent C styrker Respondent A:s uttalande om att styrningsmässiga 

faktorer, bland annat hur företagets ledning förhåller sig till hållbarhetsfrågor, är faktorer som 

inte skiljer sig för olika branscher, och tillägger att även faktorer som miljöcertifieringar och 

företagets policyer har samma tyngd i kreditbedömningen oavsett bransch. Även respondent 
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D menar att vissa delar av hållbarhet, som bland annat korruptionspolicyer och miljöpolicyer, 

arbetsvillkor och övriga faktorer som respondenten benämner generella villkor, beaktas vid 

bedömningen oavsett vilken bransch företaget hör till. 

 

Användandet av leverantörer av hållbarhetsbetyg och bankens egna hållbarhetsanalys 

Såväl Respondent A som Respondent C uppgav att de använder sig av ESG-betyg från 

utomstående leverantörer inom såväl fond- som kreditverksamheten. Respondent A 

uppskattar emellertid att enbart 2–3% av bankens företagskunder har ett ESG-betyg från en 

utomstående leverantör då det bara är väldigt stora bolag som tilldelas betygen. Respondent C 

uppger att även de opererar med ett relativt litet antal kunder som har utomstående ESG-

betyg. En orsak till detta anges vara att majoriteten av bolagen med ESG-rating är stora, 

börsnoterade bolag, medan banken givetvis även har både mindre och icke-börsnoterade 

företag som kunder, vilket styrks av Respondent D som anser att detta är en av nackdelarna 

med leverantörerna. Respondent B var inte bekant med ESG-betyg och kunde därmed inte 

svara på hur banken använder sig av dem. Samtliga respondenter uppgav att bankerna gör en 

individuell hållbarhetsanalys på samtliga företag som ansöker om ett lån hos dem, och enligt 

Respondent C är bland annat en systematisk involvering i kontroverser varningssignaler för 

att ett företag har brister i sin hantering av hållbarhetsfrågor. Respondent C understryker att 

banken främst utgår från den egna analysen vid kreditbedömningen, och inte förlitar sig på 

utomstående ESG-betyg till fullo. Orsaken till att banken även gör en egen analys av kunder 

med utomstående ESG-betyg uppger Respondent C är att banken har möjlighet att göra en 

mer djupgående analys av kunden än vad ESG-leverantörerna har resurser till, vilket 

resulterar i en bättre kvalitet av analysen. Flera olika ratingbolag ger olika ESG-betyg för 

samma företag, och denna variation är enligt Respondent C ett av problemen med 

betygsleverantörerna. Respondent C uppger även att det framkommit att kommunikationen 

mellan betygsleverantörerna och företagen är trögflytande. En av orsakerna till detta kan 

tänkas vara att betygen inte ges i anslutning till företagen, utan sker på en annan ort utan 

kontakt med företaget. Respondent C lyfter fram exempel där betygsanalytiker inte tar 

företagets korrigeringsförslag i beaktande då en felaktig analys redan gjorts, fastställts och 

publicerats. 
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Respondent B förklarar bankens process som ett antal frågor företagskunden bör svara på 

inför låneansökan varav en del berör hållbarhet. Om det framkommer att företaget går emot 

bankens hållbarhetspolicy ges inget lån ut oavsett hur lönsam affären vore för banken då det 

anses vara en för stor riskfaktor. Respondent C uppger att banken tar i beaktande vilken effekt 

bankens egna hållbarhetpolicyer och offentliga dokument har på kundförhållandet; banken 

kan inte säga upp ett äldre kundförhållande på grund av införandet av en ny policy. 

Hållbarhetspolicyn ger banken möjlighet att påverka kundens handlingar genom att föra en 

dialog med kunden och uppmana kunden att frångå aspekter av verksamheten som bryter mot 

policyn, genom att exempelvis begränsa finansieringen till ett specifikt geografiskt område 

eller dotterbolag. Respondenten menar att den sista utvägen banken vill ta gällande företag 

som bryter mot bankens policy är att frångå kundförhållandet, och framhäver vikten av att i 

främsta hand arbeta med att kunden för att åstadkomma positiva förändringar inom 

verksamheten. 

 

Den största drivkraften till att banken tar hållbarhet i beaktande i kreditbedömningen 

Respondent A påpekar att det är flera faktorer som står till grund för att en 

hållbarhetsbedömning skall vara en del av kreditprocessen. Delvis framhävs forskning som 

tyder på att företag som tar sina miljömässiga, sociala och styrningsmässiga risker på allvar är 

mer lönsamma, lever längre och har en bättre finansiell stabilitet. Även Respondent C anser 

att företagets hållbarhetsarbete har en trolig framtida finansiell effekt för företaget. 

Respondent B menar att bolag som inte är hållbara har en högre riskbenägenhet än icke-

hållbara bolag, vilket kan resultera en finansiell förlust för banken. Samtliga respondenter 

understryker att samhällets, likväl bankernas kunders, krav och förväntningar på att bankerna 

skall ha ett etiskt förhållningssätt utgör en stor faktor i orsakerna till att företagen 

hållbarhetsgranskas. Respondent D uppger att orsaken är finansiell, och menar att ju bättre 

hållbarhetsbetyg desto lägre kreditrisk har företagen, men att hållbarhetsarbetet även är ett 

gensvar på samhällets och kundernas förväntningar på banken. Respondent C anser att trycket 

från samhället och konsumenternas medvetenhet och förväntningar anträffande hållbarhet är 

exceptionellt höga i norden, där samtliga banker i denna studie verkar. Detta är enligt 

Respondent C en riskhanteringsfråga, och menar att banken tar hand om sitt egna rykte med 

att hantera risken som ignorering av de samhälleliga förväntningarna och trycket skulle 

innebära. Bankernas varumärke bör skyddas mot kontroverser som kopplingar till exempelvis 
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bolag med stora miljöutsläpp eller oetiska arbetsförhållanden kan resultera i. Som ett exempel 

för detta scenario nämner Respondent B oljeindustrin. Vidare lyfter Respondent B fram det 

historiska perspektivet, och menar att vissa handlingar som ansågs vara försvarbara för tio år 

sedan aldrig skulle framföras idag, medan något som möjligen kan finansieras idag kanske är 

otänkbart om fem år. Utvecklingen och medvetenheten inom hållbarhetsarbetet hos banken 

sker i samma takt, och allra helst ett steg före, det övriga samhället. Banken är ett 

kommersiellt företag som handlar på ett sätt som bör gynna såväl aktieägare som 

samhällsnyttan, och bör vara uppmärksam på samhällets och kundernas förväntningar och inte 

riskera att värdet av bankens varumärke sjunker, enligt Respondent B. Även respondent A 

lyfter fram att banken handlar i enighet med samhällets och kundernas krav och förväntningar 

som i stor utryckning går hand i hand med av finansinspektionen framtagna lagar och regler. 

Det finns tydliga indikationer för att en reglering på en ESG-bedömning om en obligatorisk 

del av kreditbedömningen skulle ske inom en snar framtid, utger Respondent C, och fortsätter 

med att det är fördelaktigt att redan ha implementerat hållbarhet i kreditbedömingen om och 

när regleringen kommer i kraft. Enligt respondenten arbetar redan stora 

kreditbetygsleverantörer som Moody´s med att framställa riktlinjer för hur ESG-faktorer skall 

tas i beaktande i fastställandet av kreditbetyg. 

 

Bankerna om det upplevda sambandet mellan hållbarhet och återbetalningsförmåga 

Enligt Respondent A och D går det att urskilja ett tydligt samband mellan hållbarhet och 

återbetalningsförmåga. Respondenterna menar även att företag med ett bra hållbarhetsarbete 

blir gynnade i sina lånevillkor, och uppger ett exempel där bolag som investerar 

hållbart/miljösmart kan få rabatt på sina lån. I detta samband lyfts även gröna lån upp, vilka 

syftar till att främja låntagare med ett välfungerande och bra hållbarhetsarbete. Respondent D 

lyfter i denna fråga upp exempel som British Petroleum och Volkswagen som företag vars 

finansiella situation och återbetalningsförmåga försämrats avsevärt som följd av en kontrovers 

som återspeglar brister i hållbarhetsarbetet. Respondent B kan inte fastställa att hållbarhet 

vore en direkt faktor som gynnar företagens lånevillkor, men att hållbarhet definitivt har en 

plats i den helhetsbilden som företaget ger ut och att hållbarhet nästan blivit mer av en 

hygienfaktor, en självklarhet för att få finansiering från banken.  
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Enligt Respondent B utgör hållbarhetsarbetet en mer indirekt konsekvens i 

kreditbedömningen. Respondenten specificerar detta med olika scenarion, varav ett lyder: om 

tio företag inom samma bransch är så gott som jämnstarka i flera områden men ett företag är 

bäst inom miljöfrågor, så har det företaget i och med detta en lägre riskprofil. Om ett företag 

inte driver dess verksamhet enligt rådande normer ökar företagets risk, och om kunden har en 

verksamhet som inte agerar i enlighet med samhällets förväntningar är verksamheten inte 

fungerande vilket innebär en kreditrisk. Ett annat exempel är om ett företag presterar bra inom 

alla områden, hållbarhet inräknat, har företaget en konkurrensfördel och har i och med denna 

en bättre återbetalningsförmåga. I ett bolag som har samlat på sig alla tillstånd och 

miljöcertifieringar den behöver och några extra utöver dessa genomsyrar ansvarstagandet 

oftast hela bolaget. Detta innebär att bolaget har bättre förutsättningar att överleva i en 

konkurrens vilket indirekt spelar roll i kreditbedömningen, enligt Respondent B. Respondent 

C menar att bolag som sköter sina ESG-faktorer tenderar ha en välskött finansiell situation, 

vilket speglar företagets återbetalningsförmåga. Respondent C lyfter fram energibolag som 

uteslutande framställer energi genom kolkraftverk som ett tydligt exempel på en icke hållbar 

verksamhet som har en negativ effekt på företagets framtida återbetalningsförmåga.  

 

Framtidsvisioner kring hållbarhetsarbetet 

Respondent A lyfter upp att en hållbarhetspolicy genomsyrar bankens egna verksamhet, och 

lyfter upp exempel som skypemöten, gröna kontorsbyggnader och en återhållsam utlåning av 

leasingbilar. Däremot har de två huvudområdena kreditgivning och fondverksamhet största 

fokus då det kommer till bankens visioner kring hållbarhetsarbetet då respondent A anser att 

där finns störst chans att påverka. Banken kommer fortsättningsvis ta ett tydligt 

ställningstagande mot oetiska branscher, här lyfts vapenindustrin upp som ett exempel. 

Respondenten framhäver även att det är viktigt att banken arbetar med bolag hos vilka de ser 

en förbättringspotential, så att banken kan vara med och påverka bolagets resa till ett bättre 

hållbarhetsarbete. Respondent B är inne på samma spår och uttalar att banken bör vara i 

framkant och finansiera det som kan tänkas vara bra för framtiden, och menar att banken i 

fråga vill förknippas med de aktörer som driver hållbarhetsfrågor i rätt riktning. Respondenten 

menar att hållbarhet fått mer fokus nu jämfört med exempelvis fem år sedan, och anser att det 

till stor del beror på att världspolitiken fått ett mer uttalat hållbarhetsfokus i och med miljömål 
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och temperaturhöjningar, och att banken bör hålla sig uppdaterad och ligga i framkant i 

samhällsutvecklingen.  

“Om alla banker har en likvärdig hållbarhetspolicy och enas om att inte finansiera oetisk och 

ohållbar verksamhet påverkar det indirekt branscherna och företagen till att göra de 

förändringar i verksamheten som krävs för att få tillgång till finansiering.”- Respondent B 

Respondent C skulle vilja se att ESG-faktorerna inom kreditbedömningen skulle utvecklas 

från att ha varit grundade i riskbegränsning till att även beakta möjligheter. Respondenten 

utvecklar resonemanget med att kreditbedömningen kunde beakta hurdana möjligheter olika 

kunder och deras verksamhetsmodeller har på lång sikt, och vad hållbarhetsfrågor medför 

kunderna och deras verksamheter. Detta synsätt syns idag tydligare på investeringssidan på 

grund av ett större intresse av företagens avkastningspotential, medan kreditsidan framförallt 

fokuserar på riskbegränsning. 
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4.2.1 Sammanfattning av intervjuer 
 

Frågeställningar    Respondenternas svar 
Grundläggande faktorer 
som tas i beaktande vid 
kreditbedömningen. 

Samtliga respondenter uppger att en helhetsbedömning görs. 
 

Bankernas upplevda 
samband mellan hållbarhet 
och återbetalningsförmåga. 
 

Samtliga respondenter upplever ett samband mellan hållbarhet 
och återbetalningsförmåga. 
Respondent D belyser exempel som illustrerar att företags 
återbetalningsförmåga kan försämras kraftigt till följd av 
kontroverser.  

Branschspecifika 
skillnader i 
kreditbedömningen 
 

Samtliga respondenter uppger att det görs en branschspecifik 
bedömning.  
Respondent A och C uppger att utvalda ESG-faktorer bör vara 
en del av kreditbedömningen oavsett bransch. 
Respondent C uppger att ett större samband kan utläsas 
mellan ESG-betyg och kreditbetyg för branscher där ESG-
frågor är mer relevanta. 
Respondent D uppger att de utgår från Sustainalytics lista för 
nyckelinsikter för respektive bransch.  

Användandet av 
hållbarhetsbetyg och 
bankens egna 
hållbarhetsanalys av 
företaget 

Samtliga respondenter uppger att de gör en egen 
hållbarhetsanalys av företagen. 
Respondent A och C uppger att de även använder sig av 
externa leverantörer av hållbarhetsbetyg. 
 

Den största drivkraften till 
att banken tar hållbarhet i 
beaktande vid 
kreditbedömningen 

Samtliga respondenter uppger riskbegränsning och ett ökat 
samhällstryck.  
Respondent C uppger också att det beror på en anpassning för 
framtida reglering.  
 

Framtidsvisioner för 
hållbarhetsarbetet 

Samtliga respondenter uppger en önskan om att ligga i 
framkant för hållbarhetsarbetet, samt ett ökat och utvecklat 
hållbarhetsarbete.  
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5. Analys 
 

I analysen presenteras intresseväckande kopplingar och samband mellan empiri och 

presenterade teorier och tidigare forskning. 

 

5.1 Analys av huvudhypotesen 

Med studiens huvudhypotes ville forskarna undersöka ifall det finns ett samband mellan ESG-

betyg och kreditbetyg hos Nordiska Large Cap bolag på NASDAQ Nordic, samt om 

sambandet är positivt, negativt eller varken eller. Alternativhypotesen, att det finns ett 

samband mellan betygen, kunde statistiskt bekräftas med ett svagt samband för år 2010 och 

2016. För de resterande sju åren kan nollhypotesen, att det inte finns något samband, 

bekräftas. 

Det statistiska resultatet strider delvis mot det kvalitativa resultatet. Samtliga respondenter 

ansåg att hållbara bolag har en bättre finansiell ställning och även besitter en bättre 

återbetalningsförmåga. Weber (2012) menar att banker inkorporerar en hållbarhetsvärdering i 

sina företagslån för att undvika finansiella risker, vilket är i enlighet med samtliga 

respondenters svar. Respondent A framförde att en av de största drivkrafterna till att banken 

tar hållbarhet i beaktande vid kreditbedömningen är att bolag som tar sina ESG-risker och -

möjligheter på stort allvar är mer lönsamma, lever längre och är mer finansiellt stabila än 

bolag som inte gör det. Respondent C anser att företagens hållbarhetsarbete har en trolig 

framtida finansiell effekt och Respondent B uppger att hållbara företag har en mindre 

finansiell risk. Dessa uttalanden stämmer överens med flera av referensteorierna för denna 

undersökning (Barnea och Rubin 2010; Betti et al. 2018; Eccles et al. 2014; Eccles och 

Serafaim 2013; El Ghoul et al. 2011) angående det positiva sambandet mellan hållbara företag 

och finansiell prestation. Respondent B uttalar sig om att bolag som inte är hållbara har en 

högre riskbenägenhet än icke-hållbara bolag, med andra ord en högre idiosynkratisk risk, 

vilket bekräftas av forskare som Jo Hoje och Na Haejung (2012), Oikonomou et al. (2012), 

Lee och Faff (2009), El Ghoul et al. (2011) och Mishra och Modi (2013). Samtliga 

respondenter uttryckte att det finns ett samband mellan hållbarhet och återbetalningsförmåga, 

vilket överensstämmer med resultatet av Cui och Suns (2013) studie, som påvisar att det finns 

en lägre risk för uteblivna betalningar hos företag med hög hållbarhet, vilket är en signifikant 

faktor vid bedömningen av ett bolags kreditvärdighet. Då en av de största riskerna till 
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kreditgivning är counterparty credit risk, kreditrisken, med andra ord att kredittagaren drabbas 

av en försämrad återbetalningsförmåga i och med en försämrad finansiell prestation och 

kreditgivaren inte får åter de utlånade kapitalet, torde ett starkare positivt samband ha kunnat 

urskiljas mellan ESG-betyget och kreditbetyget. 

Respondent A och D uppger att företag med ett bra hållbarhetsarbete blir gynnade i sina 

lånevillkor, och uppger ett exempel där bolag som investerar hållbart/miljösmart kan få rabatt 

på sina lån. I detta samband lyfts även gröna lån upp, vilket är lån som fortfarande är under 

utveckling hos banken i fråga, vars mål är att främja ett välfungerande och bra 

hållbarhetsarbete. Denna utsago bekräftas av Goss och Roberts (2011) som påvisat att 

hållbara företag har billigare lån än företag med svårigheter att upprätthålla ett bra 

hållbarhetsarbete. 

Enligt Respondent C är bland annat en systematisk involvering i kontroverser en 

varningssignal för att ett företag har brister i sin hantering av hållbarhetsfrågor, och företag 

med frekvent upprepade kontroverser får därmed en sämre kreditbedömning av banken. Detta 

förhållningssätt till kontroverser finner styrka i resultatet hos Cui och Sun (2013), som visar 

att hållbarhetsarbete medför en minskad risk för inblandning av kontroverser. Även Bauer och 

Hanns (2010) studie, enligt vilka bolag som råkar ut för miljömässiga kontroverser drar på sig 

omfattande legala och ryktesrelaterade kostnader vilka båda påverkar bolagets kreditrisk och 

därmed även bolagets kreditbetyg, styrker resultatet. 

För de sju åren där inget samband kunde konstateras går resultatet emot de resultat som såväl 

Bauer och Hanns (2010) som Attig et al:s (2013) studie. Bauer och Hann kom i sin studie 

fram till ett resultat som visar att bolag med flera miljömässiga kontroverser har ett lägre 

kreditbetyg. Då ESG-betyget från Thomson Reuters även tar kontroverser i beaktande torde 

ett tydligare samband mellan betygen kunnat utläsas. Det finns en möjlighet till att detta 

samband hade varit tydligare om denna studie enbart fokuserade på företagens enskilda betyg 

för kontroverser, i likhet med Bauer och Hann (2010). Attig et al. (2013), som även de 

jämförde ESG-betyg mot kreditbetyg, visade upp ett positivt samband mellan ett högt ESG-

betyg och ett högt kreditbetyg, vilket strider mot resultaten i denna studie. Det bör emellertid 

nämnas att förklaringsgraden i Attig et al. (2013) har värden mellan 31,1 procent och 31,7 

procent för regressionen mellan hållbarhetsbetyg och kreditbetyg. För de sammantagna 

resultaten för Nordic Large Cap bolag i denna studie för regression av samma variabler var 

förklaringsgradens högsta värde 3,2 procent vilket är väsentligt mycket lägre än för tidigare 
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nämnda studie. Dessa resultat visade sig vara olika olika branscher emellan; resultaten för de 

danska bolagen visade ett flertal år en förklaringsgrad mellan 15 och 39 procent, medan de 

finska bolagen kunde konstateras ha en nästintill obefintlig förklaringsgrad. 

Resultaten i Attig et al:s (2013) studie visar att förklaringen till att ett bra hållbarhetsarbete 

bör spegla ett högre kreditbetyg har sin grund i faktorer som är förenliga med intressentteorin. 

Detta stämmer väl ihop med svar från samtliga respondenter vid frågan om vilka de främsta 

orsakerna är för bankerna att ta företagens hållbarhetsarbete i beaktande. Respondenterna 

kopplar framförallt risken till ett förlorat rykte för banken som en följd av negativ CSR, vilket 

enligt Freeman (1984) kan leda till konsumentbojkott och strejker. Respondent B poängterar 

att banken är ett kommersiellt företag som handlar på ett sätt som gynnar aktieägarna och 

samhällsnytta, och inte handla på ett sätt som riskerar att värdet av bankens varumärke 

sjunker. Detta understryker ytterligare vikten av att upprätthålla ett positivt hållbarhetsarbete 

då negativ CSR kan försämra aktieägarvärdet (Mishra och Modi 2013) och har en negativ 

påverkan på företagets varumärke (Klein et al. 2004). Positiv CSR har däremot en positiv 

inverkan på värdet av företagets varumärke (Keller 1993) och leder till nöjda intressenter (Ruf 

et al. 2001) vilket ökar aktieägarvärdet (Mishra och Modi, 2013). Respondent C anser att en 

hållbarhetsanalys av företagskunderna är en riskhanteringsfråga, och menar att banken tar 

hand om sitt egna rykte med att hantera risken en ignorering av de samhälleliga 

förväntningarna skulle innebära. Med tanke på Lahrechs (2011) påstående om att hållbara 

företag har mer lojala kunder än icke hållbara finns det stöd för respondentens svar om att det 

är viktigt för banken att visa en hållbar front. Även Sen och Bhattacharyas (2001) resultat, 

som påvisar att ett bra hållbarhetsarbete leder till att konsumenterna i högre grad kan 

identifiera sig med företag, står i linje med respondenternas svar. 

 
 

5.2 Analys av underhypoteserna 

Studiens underhypotes 1 syftar till att undersöka om bolag med ett välutvecklat 

hållbarhetsarbete har ett högt kreditbetyg. Detta undersöktes genom att analysera samband 

mellan ESG-betyg i den översta kvartilen och kreditbetyg i den översta kvartilen. För fyra av 

de undersökta åren i denna studie (2009, 2010, 2011 och 2016) kan detta samband bekräftas 

genom en positiv b-koefficient. Resterande år påvisar en negativ b-koefficient vilket bekräftar 
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ett negativt samband. Detta innebär att nollhypotesen, H0b, kan förkastas för fyra år och 

alternativhypotesen, H1b, kan förkastas för övriga fem år. 

Attig et al:s studie påvisar att företag med bättre hållbarhet också har bättre kreditbetyg 

(2013). Resultatet går med andra ord endast delvis i linje med Attig et al:s studie. Som redan 

framgått i analysen av huvudhypotesen lyfter samtliga respondenter upp att bolag som tar 

hållbarhet på allvar i regel presterar bättre, uppvisar bättre finansiell ställning och är mer 

lönsamma. Respondet D understryker detta ytterligare med uttalandet om att banken uppfattar 

ett negativt samband mellan ett bra hållbarhetsbetyg och kreditrisk. Med detta i åtanke torde 

det statistiska resultatet påvisa ett starkare samband mellan ett högt ESG-betyg och ett högt 

kreditbetyg. 

Studiens underhypotes 2 syftar till att undersöka om det existerar branschspecifika skillnader 

i korrelationens styrka mellan ESG-betyg och kreditbetyg. Studiens statistiska resultat visar 

att nollhypotesen, som hävdar att det inte finns branschspecifika skillnader i korrelationens 

styrka mellan betygen, går att förkastas. Alternativhypotesen, att branschspecifika skillnader i 

korrelationens styrka mellan betygen, går därmed att bekräfta. Telekommunikation var den 

branschen där de överlägset starkaste sambanden mellan betygen existerade, medan 

branscherna konsumentvaror, industrivaror och hälsovård fick de svagaste, med ganska 

jämnstarka, korrelationerna. 

Det statistiska resultatet har stöd i svaren från den kvalitativa undersökningen. Samtliga 

respondenter menar att banken har olika sätt att värdera hållbarhetsarbetet hos olika 

branscher, då de besitter olika risker och möjligheter. Respondent C bringar insikt om att ett 

större samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg kan framkomma i branscher i vilka ESG-

frågor är särskilt relevanta. Telekommunikation är enligt respondenten en bransch med 

förhållandevis mycket kontroverser. Branschen kan anses kontroversiell med grund i bland 

annat händelser då den framställda hårdvaran använts i övervakningssyften. Jo Hoje och Na 

Haejung (2012) framvisar i sin forskning att hållbarhetsriskreducering ser olika ut för olika 

branscher, där kontroversiella branscher har möjligheter att minska risken mer än andra bolag. 

Vid en kraftig hållbarhetsriskreducering påverkas den finansiella risken med en reducering (Jo 

Hoje och Na Haejung 2012) vilket även minskar bolagets kreditrisk. Detta kan kopplas till 

Respondent C:s uttalande om orsakerna till att vissa bolag har en kraftigare koppling mellan 

de olika betygen. 
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6. Diskussion och förslag till framtida forskning 
 

Följande kapitel diskuterar intresseväckande tankar och funderingar som uppkommit under 

studiens gång och hur detta skulle kunna inspirera till framtida forskning.  

 
 

Med tanke på hållbarhetens aktualitet som togs upp i inledningen av denna studie samt 

studiens referensteorier, förhöll sig studiens resultat förvånande. En starkare koppling mellan 

betygen förväntades, likväl en starkare koppling mellan betygen för år 2017 jämfört med de 

tidigare åren. Istället påvisade resultatet att sambandet mellan ett högt ESG-betyg och ett högt 

kreditbetyg var betydligt starkare för de tre första åren av studiens urvalsperiod jämfört med 

de senare åren. Detta känns som ett olyckligt resultat med tanke på resultatet i IPCC:s 

miljörapport, som understryker vikten av att miljöarbetet premieras för att undvika ytterligare 

miljöförstöringar. Ifall den av Respondent C:s diskuterade lagstiftningen av en 

hållbarhetsimplementering i kreditbedömningen inom snar framtid träder i kraft, vore det 

intressant att jämföra betygen för en tidsperiod om några år innan samt några år efter 

lagstiftningen. Denna studie kunde påvisa om korrelationens styrka ökat, vilket anses troligt. 

Studiens statistiska resultat skiljer sig anmärkningsvärt från referensteoriernas resultat, som 

uppvisade ett positivt samband mellan höga ESG-betyg och höga kreditbetyg (Attig et al. 

2013), samt en hög inblandning i kontroverser och låga kreditbetyg (Bauer och Hann 2010). 

Orsakerna till dessa skillnader kan bero på att referensstudierna har utförts i USA medan 

denna studie är begränsad till nordiska länder. Detta kan ha att göra med att medvetenheten 

för hållbarhet generellt är på olika nivå men även på grund av att ländernas lagstiftning och 

regelverk gällande hållbarhet i regel är striktare i Norden. En respondent uppgav under 

intervjun att riskerna för greenwashing tenderar vara större i länder utanför Norden, och lyfte 

upp Nordamerika, Kina och Ryssland som exempel för länder med högre risk för 

greenwashing, vilket gör att en koppling till teorierna inte kan göras. Däremot finns det mer 

kontroversiella industrier i USA, vilket kan vara orsaken till det starkare sambandet, i enlighet 

med Respondent C:s uttalande om att starkare samband kan ses i mer kontroversiella 

industrier. Detta ansågs enligt forskarna vara mycket intressant och kan därför inspirera till 

vidare fördjupning inom området. Eftersom resultatet från denna studie uppvisade stora 

skillnader i korrelationens styrka mellan betygen för de olika länderna vore det intressant att 
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göra en bredare undersökning för hela den europeiska marknaden och möjligen inkludera en 

jämförelse mellan Öst- och Västeuropa.  

Det framkom att olika branscher påvisade stora skillnader i korrelationens styrka mellan 

betygen, och även att korrelationen mellan höga ESG-betyg och höga kreditbetyg varierade 

branschvis. En möjlig orsak till detta kan vara att de olika branscherna förekom olika mycket i 

de tre länderna, vilka, som ovan nämnts, också visade skillnader i korrelationerna. Det vore 

intressant att göra en djupgående undersökning gällande de olika branscherna och jämföra 

hållbarhetsarbetet i branscherna med de starkaste korrelationerna med branscherna med de 

svagaste korrelationerna.  

Huruvida ett kausalt samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg egentligen kan påvisas 

utifrån denna studie kan ifrågasättas. I denna studie behandlas endast Large Cap bolag vilket 

är stora noterade bolag som överlag presterar bra. Att göra en mer djupgående analys över 

huruvida det är redan lönsamma bolag som prioriterar hållbarhetsarbete för att de har 

möjlighet, eller om det är prioriteringen av hållbarhetsarbete som leder till ett mer 

högpresterande bolag, är därmed ett förslag på framtida forskning. I denna typ av 

undersökning bör en annan metod användas och kontrollvariabler som är förknippade med 

företagets lönsamhet och återbetalningsförmåga med fördel inkluderas.  

Det har även framkommit att de interna processerna bankerna använder sig av för integrering 

av hållbarhet i kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt. Det skulle därför vara intressant att 

göra en studie av kvalitativ karaktär för att undersöka detta. En jämförelse mellan de interna 

processerna för stora-, medel- och små bolag skiljer sig åt och vad det innebär kunde 

integreras i undersökningen.  

Denna studie har endast behandlat de aggregerade ESG-betygens inverkan på kreditbetygen, 

vilket gör att det ur resultaten inte kan urskiljas om exempelvis kontroverser påverkar 

kreditbetyget mer än annan ESG-data i skillnad till Bauer och Hanns (2010) undersökning. 

Två respondenter påpekade vikten av att ta kontroverser i beaktande vid kreditbedömningen, 

då ofta återkommande kontroverser enligt Respondent C tyder på ett bristande 

hållbarhetsarbete. Respondent D tog upp exempel på situationer då kontroverser haft en 

omfattande negativ påverkan på företagets finansiella prestation och därmed även 

kreditvärdighet.  
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När datan samlades in uppmärksammades att bolagens ESG-betyg för de olika segmenten 

miljö, sociala faktorer och styrningsmässiga faktorer samt även bolagets inblandning i 

kontroverser var väldigt olika. Det skulle därmed vara intressant att undersöka hur var och en 

av de olika segmenten korrelerar med kreditbetyget och då eventuellt kunna urskilja om något 

av segmenten korrelerar starkare eller svagare. Då en av respondenterna också uppger att det 

finns vissa brister med externa ESG-betyg och att banken bland annat därför gör en mer 

djupgående egen analys vore det av intresse att utreda huruvida ESG-betyg från flera olika 

leverantörer korrelerar med kreditbetyget. 
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7. Slutsatser 
 

Nedan presenteras de slutsatser studien bidragit till i förhållande till de formulerade 

undersökningsfrågorna. 

 
Finns det ett samband mellan hållbarhet och kreditbetyg för nordiska Large Cap bolag 

på NASDAQ Nordic? 

● För två av de nio undersökta åren (2010 och 2016) kan ett positivt samband mellan 

ESG-betyg och kreditbetyg bekräftas. För övriga sju år kan inget samband bekräftas.  

● För fyra av de undersökta åren (2009, 2010, 2011 och 2016) bekräftas ett positivt 

samband mellan ett högt ESG-betyg och ett högt kreditbetyg. För övriga år bekräftas 

ett negativt samband. 

● Undersökta branscherna uppvisar olika starka korrelationer mellan ESG-betyg och 

kreditbetyg. Den starkaste korrelationen fanns i branschen telekommunikation. 

 

Hur använder sig svenska banker av hållbarhetsinformation i kreditbedömningen för 

företag? 

● Tre av fyra banker bekräftar att de använder externa ESG-betyg i 

kreditbedömningsprocessen. För den fjärde banken kan användandet av externa betyg 

inte bekräftas utifrån studiens resultat.  

● Samtliga banker uppger att de utför interna hållbarhetsanalyser som står till grund för 

kreditbedömningen. 

 

Vilka samband ser svenska banker mellan hållbarhet och kreditvärdighet? 

● Samtliga banker uppger att de ser: 

- ett positivt samband mellan hållbarhet och återbetalningsförmåga. 

- ett negativt samband mellan hållbarhet och risk. 

● Tre av respondenterna uppger att de ser ett positivt samband mellan hållbarhet och 

finansiell stabilitet. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. Skala för ESG- och kreditbetyg 
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Bilaga 2. Intervjufrågeställningar  

1. Beskriv kortfattat din befattning och dina arbetsuppgifter. 

2. Vilka finansiella och icke-finansiella variabler/nyckeltal är av störst vikt vid 

kreditbedömningen? 

3. Vad betyder hållbarhet för er? 

4. Beaktar ni företagets hållbaret i kreditbedömningen? 

5. Vilka är de största drivkrafterna till att er bank tar hållbarhet i beaktande vid 

kreditbedömningen?  

6. Ser ni ett samband mellan hållbarhetsbetyg och återbetalningsförmåga? 

7. Upplever ni att företagen motiveras till hållbarhetsarbete genom att en 

hållbarhetsbedömning inkluderas i kreditprocessen? 

8. Görs en branschspecifik bedömning utifrån hållbarhetsperspektiv eller är det lika för 

alla? Med andra ord, utgår ni från samma riktlinjer oavsett bransch? Finns generella 

riktlinjer beroende på storlek av företag? 

9. Anser ni att företagen motiveras till genomtänkt hållbarhetsarbete av att hållbarhet 

beaktas i kredtibedömningen eller att det finns risk för icke-strategisk goodwill för 

att få en mer föredelaktig bedömning? 

10. Hur använder ni företagets hållbarhetsbetyg från externa leverantörer? Görs en egen 

analys och bedömning utifrån detta? 

11. Vilken/vilka leverantörer använder ni för hållbarhetsbetyg för företagen? 

12. Vad har ni för visioner för utveckling av hållbarhetsarbetet? 

13. Önskar du tillägga övrig information som berör ert hållbarhetsarbete vid 

kreditbedömningen? 
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Bilaga 3. Branschspecifika skillnader i korrelationen mellan höga ESG- och kreditbetyg 

 

 

Tabell 4.1.3b 
 

n/a = Ej genomförbar regression 

n= Antal företag i branschkategori 

 
 
 
 


