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Sammandrag  

För att skapa hållbar utveckling krävs ett samspel mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. 

Banker har genom kreditverksamheten möjligheten att påverka hur ett företag arbetar med 

miljöfrågor. Corporate Social Responsibility (CSR) innefattar hur ett företag kan ta ansvar för 

miljön. Genom att införliva miljöfrågor i kreditverksamheten kan en bank bedriva CSR. Huruvida 

CSR som nettoeffekt är en kostnad eller intäkt råder det delade meningar om. 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger en konflikt mellan Swedbanks miljömål i 

kreditverksamheten och bankens övergripande finansiella målsättning, det vill säga vinstmålen.

För att undersöka närvaron av en potentiell konflikt valde författarna en kvalitativ metod. En serie 

intervjuer utfördes med företagsrådgivare som sedan kompletterades med kommentarer från 

Swedbanks hållbarhetschef. 

Studien antyder att det inte föreligger en konflikt mellan Swedbanks vinstmål och miljömålet i 

kreditverksamheten. Målet med kreditbedömningen är inte att förbättra miljön, utan att att 

minimera den finansiella risken. Dock sammanfaller dessa emellanåt.  

Nyckelord: kreditbedömning, finansiella mål, miljömål, CSR, Swedbank  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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Extrema väderomslag har under de senaste årtiondena lett till en ökad oro över 

klimatutvecklingen. Förändringarna i klimatet är en alarmerande trend som indikerar att 

människans miljöpåverkan är ohållbar (Thompson, 1998). I takt med den negativa 

klimatutvecklingen har det vuxit fram en medvetenhet hos allmänheten om att det krävs större 

insatser för att skapa hållbar utveckling. ”Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs” (WCEF, 1987). Hållbar utveckling är resultatet av ett samspel mellan ekonomisk tillväxt och 

miljöpåverkan. För att uppnå hållbar utveckling krävs att ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan 

arbetar i symbios. Den ökade klimatmedvetenheten har gett upphov till att allt fler företag väljer 

att ta hänsyn till de miljöeffekter som deras verksamhet ger upphov till. Corporate Social 

Responsibility (CSR) innebär att ett företag tar hänsyn till externa effekter som uppkommer till 

följd utav verksamheten, och anpassar verksamhetsutövandet till att minimera de negativa 

effekterna (Heal, 2005).

Banker har på grund av sin verksamhet en särskild betydelse för den ekonomiska tillväxten. 

Bankväsendet är mångfacetterat och påverkar bland annat räntor, betalningssystem och lånevillkor. 

Genom dessa funktioner har banker en möjlighet att påverka hur företag implementerar 

miljöfrågor i verksamheten. Banklån utgör dessutom den viktigaste externa kapitalkällan för små-

och medelstora företag i Sverige (Tillväxtverket, 2011). Genom kreditvillkoren har banker således 

en unik möjlighet att påverka hur företaget verkar för en hållbar utveckling (Thompson, 1998; 

Scholtens, 2006). 

1.2 Problematisering   

Att generera vinst är på lång sikt nödvändigt för att ett företag ska kunna bedriva en verksamhet, 

ur den aspekten skiljer sig inte banker från andra företag. Vinst innebär att kostnaderna understiger 

intäkterna. Företag strävar därför efter att vara kostnadseffektiva och undvika utgifter som inte 

genererar vinst på lång sikt. En traditionell utgångspunkt är att ett företags enda ansvar är att 

vinstmaximera verksamheten och att andra typer av ansvar är underordnade vinstmaximeringen 

(Friedman, 1970). 
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I takt med klimatutvecklingen och ökade påtryckningar från intressenter, ägnar sig allt fler företag 

åt att ta ett större ansvar för klimatet genom att vidta miljövänliga åtgärder. Ett sådant 

ansvarstagande innebär ett åtagande om att motverka negativa miljöeffekter, vilket är förknippat 

med en kostnad (Vance, 1975). I litteraturen har relationen mellan CSR och finansiell prestation 

blivit föremål för en polariserad debatt där meningsskiljaktigheterna är tydliga. Å ena sidan finns de 

forskare som anser att CSR leder till en försämrad finansiell prestation, å andra sidan de som anser 

att CSR leder till en förbättrad eller oförändrad finansiell prestation. Oenigheterna öppnar i sin tur 

upp för en diskussion om företag överhuvudtaget borde ägna sig åt CSR.

Kreditvillkor är ett verktyg för banker att påverka hur kredittagaren arbetar med miljöfrågor i sin 

verksamhet. Flera svenska banker redogör genom olika policys hur de behandlar kredittagarens 

miljöfrågor. Swedbank skriver bland annat att de ska bidra till en hållbar utveckling genom att 

införliva frågor om miljö- och hållbarhet i kreditbedömningen (Hållbarhetsredovisning, 2013). Att 

införliva frågor om miljö och hållbarhet innebär ett åtagande från Swedbanks sida. Åtagandet går ut 

på att åtgärda och motverka problem som är kostnadskrävande (Vance, 1975). Utifrån det 

perspektivet borde införandet av miljö- och hållbarhetsfrågor i kreditverksamheten innebära ökade 

kostnader och därmed ett försämrat resultat. Det skiljer sig från Friedmans (1970) utgångspunkt, 

att ett företags enda ansvar är att skapa vinst. Att Swedbank arbetar med CSR genom att införliva 

frågor om miljö och hållbarhet i kreditverksamheten är inte förenligt med aktieägarnas förväntan 

om vinstmaximering eftersom CSR i det långa loppet, enligt Vance (1975), medför kostnader som 

minskar resultatet.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger en konflikt mellan Swedbanks miljömål i 

kreditverksamheten och den övergripande finansiella målsättningen.

1.4 Forskningsfrågor 

För att kunna besvara syftet utgår författarna från följande forskningsfrågor:

• Hur bedöms kredittagarens miljöpåverkan vid Swedbanks kreditbedömning?

• Vilket förhållningssätt har Swedbank gentemot CSR i kreditverksamheten? 

• VIlka är Swedbanks finansiella mål respektive miljömål i kreditverksamheten?  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2 Teori 

2.1 Miljöfrågor i kreditbedömning  

Kreditverksamheten skapar intäkter för banker och utgör därför en viktig del av bankens 

verksamhet. (Bruns & Fletcher, 2008). För att bedriva en framgångsrik kreditverksamhet krävs att 

banken beviljar krediter som bär en acceptabel risk. Utgångspunkten vid bedömningen av 

kreditansökan är att reducera risken för kreditförlust vilket kräver att banken utvärderar 

kredittagarens riskfaktorer korrekt (Weber, 2011). Vid kreditbedömningen står kundens 

återbetalningsförmåga i fokus, där banken utreder vilka riskfaktorer som kan komma att påverka 

kundens återbetalningsförmåga. Enligt Coulson och Monks (1999) har banker under en längre tid 

undersökt vilka miljörisker kredittagarens verksamhet är förknippad med och hur dessa kan 

påverka återbetalningsförmågan. Att banker tar hänsyn till kredittagarens miljöpåverkan syftar inte 

till att reducera kredittagarens miljöpåverkan utan till att minska bankens risk för kreditförlust 

(Thompson, 1998).

Vid kreditgivningen är banken utsatt för tre typer av miljörelaterade risker; direkt risk, indirekt risk 

samt anseenderisk (Thompson, 1998). Direkt risk kan utgöras av att banken tar över en fastighet 

för att skydda en fordran. Om fastigheten är förorenad riskerar banken att åläggas ett 

efterbehandlingsansvar. Indirekt risk uppstår om kundens återbetalningsförmåga hämmas på grund 

av kostnader för miljöskyddande åtgärder. Underlåter kunden att vidta nödvändiga åtgärder 

riskerar värdet på kundens verksamhet att sjunka vilket innebär att värdet på bankens säkerhet 

också sjunker, under förutsättning att bankens säkerhet finns i kundens verksamhet. En 

anseenderisk föreligger då banken beviljar kredit till en verksamhet som är kraftigt 

miljöförstörande, då banken sammankopplas med den typen av verksamhet riskerar bankens 

anseende att skadas (Thompson, 1998). Företagets finansiella ställning och tidigare resultat utgör de 

två viktigaste bedömningsvariablerna vid kreditbedömningen. Har företaget en starkt finansiell 

ställning kan det kompensera för övriga risker eftersom banken bedömer att företaget har 

möjlighet att återbetala krediten. Ett företag med en stark finansiell ställning kommer enklare 

kunna erhålla krediter i jämförelse med ett företag som har en svagare finansiell ställning (Bruns & 

Fletcher, 2008). 
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2.2 Corporate Social Responsibility 

2.2.1 Vad innebär Corporate Social Responsibility?  

Begreppet CSR har i litteraturen antagit olika men likartade definitioner vilket gör att det inte finns 

någon allmängiltig definition av begreppet. Europeiska kommissionen (2002) sammanfattar CSR 

som den företeelse där företag införlivar frågor med social anknytning och miljöanknytning i 

verksamheten och i förhållandet till intressenterna. Corporate Social Responsibility är således ett 

brett begrepp som innefattar en rad olika faktorer utöver miljön.

Det finns ytterligare definitioner som försöker sammanfatta innebörden av CSR. Till exempel 

beskriver Frankental (2001) CSR som ett sätt för företag att arbeta med public relations (PR) och 

betonar därför att begreppets innebörd varierar beroende på vem som tillämpar det. Frankental 

(2001) förklarar att om CSR inte var ett PR-begrepp skulle CSR ha följande attribut; entydig 

definition, allmänt accepterade mätmetoder, interna system för revision samt möjlighet till extern 

revision.

Forskningsläget är oklart. En betydande andel av forskningen angående CSR har strävat efter att 

undersöka hur CSR och finansiell prestation förhåller sig till varandra, leder CSR till ökad finansiell 

prestation eller leder finansiell prestation till ökad CSR? Det finns studier som indikerar att CSR 

leder till ökad finansiell prestation och andra studier som indikerar motsatsen. Eftersom det inte 

finns några allmänt accepterade mätmetoder (Frankental, 2001) är det problematiskt att jämföra 

forskning. Olika studier har använt sig av olika indikatorer för att mäta dels CSR dels finansiell 

prestation. Indikatorer för CSR har bland annat utgjorts av olika typer av miljöprestationer. 

Indikatorer för finansiell prestation har bland annat utgjorts av redovisningsinformation (Pava och 

Krausz, 1996). Det finns inget fastställt ramverk för hur CSR och finansiell prestation ska relateras 

till varandra vilket lett till att forskare skapat egna modeller för att utreda relationen.

2.2.2 Vad är ett företags ansvar?

Ansvar är ett moralfilosofiskt begrepp som i sig inte är helt enkelt att definiera. Betydelsen kan 

dessutom variera mellan olika sammanhang. I juridisk mening avses med ansvar den rättsliga 

konsekvensen av handling eller underlåtenhet. När man talar om ett moraliskt ansvar är istället 

frivillighet centralt, då moralen inte alltid sammanfaller med den rådande lagstiftningen (Hermerén 

& Strömholm, 2014). Ett återkommande inslag i litteraturen är därför att försöka fastställa vad ett 

företags ansvar innefattas av. Är ansvaret begränsat till företagets egna ekonomiska prestation, det 

vill säga vinstmaximering av verksamheten, eller bär företag ett större samhälleligt ansvar där de 
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förväntas att aktivt motverka de negativa sociala- och miljömässiga effekter som verksamheten ger 

upphov till?

Milton Friedman (1970) tillhör den skara som tydligt tar avstånd från idén om att företag har ett 

ansvar som sträcker sig bortom att för aktieägarnas räkning maximera företagets vinster:

”Few trends would so thoroughly undermine the very foundations of our free society as the acceptance 

by corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for their shareholders 

as they possibly can” (Moir, 2001).

Friedman (1962) ställer sig även frågan hur ett företag överhuvudtaget ska kunna veta vilket deras 

sociala ansvar gentemot samhället är. Företagsledare är specialiserade på att lösa finansiella och 

ekonomiska problem. Ytterligare argument mot att företag ska ägna sig åt CSR grundas i att företag 

inte är utrustade för att lösa problem utanför den egna verksamheten. De besitter inte den 

nödvändiga kompetens som krävs för att identifiera och lösa sociala problem och miljöproblem 

(Archie & Buchholtz, 2003). Preston och O´Bannon (1997) hävdar att om företagsledningen flyttar 

fokus från att tillfredsställa andra intressenter än aktieägarna, kommer det skada förtroendet 

mellan aktieägarna och företagsledningen. Ett socialt ansvarstagande hotar dessutom att reducera 

ett företags investeringsmöjligheter genom att investeringsalternativ utesluts på grund av att de 

inte är förenliga med företagets ansvarsåtagande (McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988).

2.2.3 Medför CSR kostnader?

Vance (1975) ger uttryck för att det existerar en konflikt mellan finansiella mål och företagets 

målsättning inom CSR. Resonemanget tar sin utgångspunkt i att åtgärder för att initiera eller 

utöka CSR kräver ekonomiska resurser. Större kostnader försätter företaget i en sämre 

finansiell position jämfört med ett företag som inte åtar sig samma sociala ansvar.  Vance (1975) 

nämner specifikt miljöengagemang som ett exempel på sociala antaganden som är förknippade 

med en kostnad.

Ullman (1985) påvisar i sin studie att CSR är en nettokostnad och att graden av CSR är beroende 

av företagets finansiella prestation. Likt Ullman kommer McGuire et al (1988) fram till slutsatsen att 

finansiell prestation möjliggör CSR, det vill säga att CSR är beroende av företagets finansiella 

prestation. Enligt Ullman (1985) bör CSR ses som en strategi som företag använder för att 

tillgodose intressenter och inte som en åtgärd som företas utan externa påtryckningar. Dessutom 

kommer de finansiella målen ges företräde framför sociala målsättningar. 
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”Economic performance determines the relative weight of a social demand and the attention it receives 

from top decision makers. In periods of low profitability and in situations of high debt, economic 

demands will have priority over social demands. Second, economic performance influences the financial 

capability to undertake costly programs related to social demands” (Ullman, 1985).

Roberts (1992) styrker Ullmans (1985) slutsats om att det är den finansiella prestationen som 

möjliggör CSR samt att finansiella mål har företräde framför sociala mål: 

”The importance placed on meeting social responsibility goals may be secondary to meeting the 

economic demands that impact directly on a company´s continued viability. Economic performance 

directly affects the financial capability to institute social responsibility programs. Therefore, given certain 

levels of stakeholder power and strategic posture, the better the economic performance of a company, 

the greater its social responsibility activity and disclosures” (Roberts, 1992).

2.2.4 Är CSR förenligt med finansiella mål?  

Preston och O´Bannon (1997) redogör för att det inte finns en konflikt mellan ett företags 

finansiella mål och företagets målsättning inom CSR, utan att CSR är nödvändigt för att 

intressenterna ska anse att företaget är legitimt. Smith (2003) visar att allt fler intressenter 

förhåller sig positiva till att företag arbetar med och redovisar CSR. Företag hamnar inte sällan i 

fokus för olika intresseorganisationer, vilka har möjlighet att påverka företagets anseende. Företag 

har därför incitament att redovisa CSR och därigenom skydda sitt anseende. Om företaget agerat 

på ett sätt som inte anses hållbart kan kunderna bestraffa företaget genom att undvika det (Smith, 

2003). 

Porter (1995) drar slutsatsen att det inte existerar något motsatsförhållande mellan ett företags 

möjligheter att vara konkurrenskraftig och dess arbete med CSR-relaterade frågor. Ett företag 

tvingas ständigt ta hänsyn till förändringar på marknaden och agera utifrån dessa. Att miljömål 

implementeras till följd av utökade påtryckningar från intressenter kan enligt Porter likställas vid 

anpassningen till vilka andra marknadsförändringar som helst. Porter (1995) beskriver att striktare 

miljökrav dessutom kan ha en positiv effekt på den finansiella prestationen. Striktare miljökrav 

innebär inte sällan att företaget tvingas effektivisera interna processer. Det leder i sin tur till 

minskade kostnader genom att användningen av resurser effektiviseras. Porter (1995) använder 

uttrycket win win-situation för att belysa den positiva effekt som skärpta miljökrav kan ha på såväl 

miljö som finansiell prestation. Haire (1975) ger uttryck för att CSR och finansiell prestation inte 

står i ett direkt motsatsförhållande. Att företaget bedriver CSR bör istället ses som en indikation 

på att företagsledningen har en god förmåga att anpassa sig efter rådande marknadsförhållanden. En 

sådan förmåga är synonymt med lönsamhet (Haire, 1975).
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Walley och Whitehead (1994) förklarar att det är naivt att utgå från att CSR är lönsamt. De anser 

att det är ytterst sällsynt att miljörelaterade åtgärder är genomförbara och samtidigt leder till 

minskade kostnader. Utgångspunkten är istället att företag tvingas till en avvägning mellan 

miljöansvar och finansiella mål. Företag måste således fatta beslut som gynnar antingen det ena 

eller det andra. Att ett företaget kan reducera kostnader och samtidigt förbättra miljön är 

emellertid såpass sällsynt att det inte är ekonomiskt motiverat att söka upp sådana situationer 

(Walley & Whitehead, 1994).

2.2.5 Hur redovisas CSR? 

Företag som bedriver CSR redovisar inte sällan detta genom en särskild hållbarhetsredovisning. 

Idag finns varken lag- eller formkrav för hållbarhetsredovisningens utformning. Avsaknaden av 

formkrav ger företaget möjlighet att fritt välja vad som redovisas. En sådan möjlighet kan göra att 

hållbarhetsredovisningen blir självberömmande (Deegan & Rankin, 1996).

Företag kan dock välja att ansluta sig till Global Reporting Initiative (GRI) för att använda sig av 

deras riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI är en organisation som utvecklat riktlinjer, 

Sustainability Reporting Guidlines, för utformningen av hållbarhetsredovisningar. Riktlinjerna utgörs 

av principer och verktyg som företag kan använda för att mäta och redovisa sitt miljömässiga, 

ekonomiska och sociala uppförande. Swedbank är anslutna till GRI och använder deras riktlinjer 

(Global Reporting Initiative, 2010).

2.2.6 Hur banker skulle kunna arbeta med CSR? 

När ett företag ansöker om lån har banken en unik potential att påverka vilket miljöansvar som 

implementeras i verksamheten. Ett liknande inflytande innehas av aktieägarna. Enligt Scholtens 

(2006) bör dock aktieägarnas inflytande inte överdrivas. Ett företags aktieägare har begränsat 

inflytande över ett företags CSR-relaterade arbete eftersom de, till skillnad från exempelvis en 

bank, inte utgör en homogen grupp. Bankens inflytande grundas istället i att det kapital som 

företaget mottagit erhålls av enbart en intressent, det vill säga banken. Detta ger banken möjlighet 

att utöva ett mer koncentrerat inflytande jämfört med aktieägarna (Scholtens, 2006). 

Vidare har banken incitament att hjälpa företaget att utveckla ett hållbart CSR-arbete då det kan 

påverka företagets finansiella prestation som i sin tur påverkar företagets förmåga att återbetala 

krediten (Scholtens, 2006). Bankens förhållande till företaget innebär att det inflytande som banken 

kan utöva är indirekt (Ibid). Scholtens (2009) beskriver att banken, vid kreditbedömningen tar 

hänsyn till både finansiell information och icke-finansiell information. Låntagarens personliga 
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egenskaper utgör icke-finansiell information. Banker skulle kunna införliva krav på låntagaren som 

reflekterar hänsyn till sociala faktorer och miljöfaktorer (Scholtens, 2009).

Genom att inkorporera miljöfrågor i kreditbedömningen menar Chava (2010) att banker kan 

påverka företagets miljöarbete. Påverkan tar sig uttryck genom bankens prissättning av krediter. 

Goss och Roberts (2011) visar att banker erbjuder företag med ett bristfälligt CSR-arbete sämre 

kreditvillkor, vilket skapar incitament för förbättring. Samtidigt belönas inte företag som är 

framstående inom CSR-arbete med bättre kreditvillkor. Banker förhåller sig negativa till företags 

CSR-arbete om åtgärderna inte bedöms vara värdeskapande. De säkerheter som företaget kan 

uppställa påverkar bankens förhållningssätt. Kan företaget erbjuda starka säkerheter kan det mildra 

bankens bedömningen av ett bristfälligt CSR-arbete och leda till att företaget erhåller bättre 

kreditvillkor (Goss & Roberts, 2011).

2.3 Val och sammanfattning av teori 

För att reda ut om det existerar en konflikt mellan Swedbanks vinst- och miljömål har författarna 

utgått från tidigare forskning som försökt reda ut relationen mellan verksamheters övergripande 

finansiella målsättning och dess CSR- och miljörelaterade arbete. Det finns då vissa teoretiska 

koncept som är särskilt viktiga att lyfta fram inför empirin och analysen. Till att börja med beskrivs 

Swedbanks kreditverksamhet som en hörnsten i bankverksamheten och att den syftar till att 

generera intäkter till bolaget genom utlåning till ränta. Inom ramen för kreditbedömningen 

behandlar banken vissa miljöfrågor som är relaterade till kredittagarens verksamhet. Angående vilka 

finansiella effekter som CSR- och miljörelaterat arbete har på banker råder det däremot delade 

meningar om. Meningsskiljaktigheterna gör debatten mycket polariserad där det något förenklat går 

att dela in åsikterna i två läger, de som anser att implementering av miljöfrågor är gynnsamt och de 

som hävdar det motsatta.

Deegan och Rankin (1996) hör till de som ställer sig kritiska till den funktion som 

hållbarhetsanalysen fyller. De menar att analyser av det slaget tenderar att anta en 

självberömmande karaktär till följd av att det inte existerar några direkta formkrav. Även Friedman 

(1962) tycker att företag inte borde lägga för stor vikt vid miljörelaterat arbete eftersom det inte 

tillhör kärnverksamheten och därmed ligger utanför företagets expertisområde. Walley och 

Whitehead (1994) går ännu längre och menar att det är ytterst ovanligt att miljörelaterat arbete 

kan generera en nettointäkt, även i linje med Ullmans (1985) ståndpunkt, vilket innebär att företag i 

de flesta situationer står inför en avvägning mellan intäkt och miljö.  Vance (1975) utgår från att 

miljörelaterat arbete är en investering som initialt kräver stora ekonomiska resurser men som i 
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längden sällan betalar sig tillbaka, vilket, liksom ovanstående forskares åsikter i detta stycke, ligger i 

linje med att det råder en konflikt mellan vinst- och miljömål. 

Tvärtom finns de forskare som menar att CSR- och miljörelaterat arbete kan ha positiva effekter 

på intäkterna. Porter (1995) likställer miljöaspekten med vilken marknadsförändring som helst och 

lämnar därmed öppet för att sådana faktorer kan ha positiva effekter på resultatet lika gärna som 

negativa. Att kunna hantera förändringar kan även vara en indikation på ledningens förmåga att 

anpassa sig efter marknaden, vilket i många fall kan vara förknippat med lönsamhet (Haire, 1975). 

Preston och O´Bannon (1997) understryker att CSR- och miljörelaterat arbete huvudsakligen är 

lönsamt i den mån företagets intressenter efterfrågar det, något som är en stigande trend bland 

allmänheten och därför allt oftare lyfts fram inom näringslivet genom hållbarhetsanalyser och dylikt 

(Smith, 2003). 

En annan aspekt som blir viktig längre fram i studien är vilka miljömässiga åtgärder som från 

intressenternas sida förväntas av banken, det vill säga vilka antaganden bortom den faktiska 

kärnverksamheten man kan förvänta sig av en vinstdriven verksamhet. Med tanke på att det inte 

har kunnat påvisas att den finansiella effekten för CSR- och miljörelaterat arbete inte är negativ så 

är även denna fråga omtvistad i litteraturen. Sammanfattningsvis finns det lika mycket forskning som 

har en positiv syn på CSR- och miljörelaterat arbete som det finns forskning med en negativ syn. I 

studiens empiri och analys görs en ansats att bringa klarhet till dessa omstridigheter inom ramen 

för Swedbanks kreditverksamhet.
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3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod  

För att uppnå studiens syfte var det viktigt att förstå resonemangen kring hur olika variabler 

värderas och förhåller sig till varandra vid kreditbedömningen. En kreditansökan kan antingen 

beviljas eller nekas. Utfallet föranleds av en bedömningsprocess som är beroende av en enskild 

företagsrådgivares förmåga att väga ett flertal variabler mot varandra. Kreditbedömningen är 

således subjektiv. Med tanke på att resonemang med fördel undersöks i ord så valdes en kvalitativ 

undersökningsmetod. (Bryman, 2011).

Före tidpunkten för datainsamling var författarnas kunskaper om kreditbedömning mycket 

begränsade och i synnerhet saknades insikt om hur kreditbedömning går till i praktiken. Författarna 

beaktade samtidigt att teorin för hur kreditbedömning generellt är utformad och implementerad i 

bankers kreditverksamhet sannolikt inte helt överensstämde med verkligheten inom Swedbanks 

verksamhet. Detta ställde krav på att den tillämpade undersökningsmetoden skulle vara flexibel, där 

budskapet lätt når fram och där respondenterna ges möjlighet att utforma sina svar fritt. 

Författarna valde en semi-strukturerad intervjuform för att möjliggöra en iterativ 

förändringsprocess samt kunna bygga intervjuerna på ett övergripande tema. Det öppnade även 

upp för att ställa följdfrågor och komma spontana instick under intervjuns gång. En sådan sak kan 

vara viktig för att intervjuerna ska ta en sådan form att respondenterna upplevde intervjuerna mer 

som ett vardagligt samtal än som intervjuer. Då är det enklare att få respondenten att känna sig 

bekväm vilket skapar goda förutsättningar för att få en rättvis tolkning av respondentens subjektiva 

världsbild (Bryman, 2011).

3.1.1 Telefonintervjuer 

De respondenter som ställde upp på intervju befann sig inte i författarnas närområde vilket 

försvårade möjligheten att genomföra personliga intervjuer. Således valdes telefonintervjuer, som 

ansågs vara ett fullgott substitut till personliga intervjuer eftersom de båda intervjuformerna i 

övrigt är likartade. Telefonintervjuer har dessutom en relativt hög svarsfrekvens samtidigt som de 

erbjuder en förhållandevis kort insamlingsperiod. Den kanske främsta nackdelen med 

telefonintervjuer är att det kan bli problematiskt att bygga en relation till respondenten. En svagare 

relation kan i sin tur påverka respondentens benägenhet att svara på frågor. Då telefonintervjuerna 

utfördes var dock responsen från respondenterna positiv och författarna upplevde inte att svaren 

på frågorna blev lidande.
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3.1.2 Forskningsprocess

Författarna har vid flera tillfällen reviderat problemformulering och frågeställning vilket har 

inneburit att forskningsprocessen har behövts omstruktureras. Som författarna upplever det så har 

den öppna forskningsprocessen varit förknippad med vissa problem. Det har bland annat lämnats 

större utrymme till att tänka om och söka efter alternativa undersökningsområden. Författarna 

upplever att det har varit tidskrävande att omvärdera och söka efter alternativa infallsvinklar. 

Poängen med att hålla processen öppen var dock att inte låsa sig fast vid något som inte var 

genomförbart utan att istället finna en sund avvägning så att den valda linjen kändes genomtänkt. 

Kvalitativa forskare kan dra fördel av att initiera forskningsprocessen öppet, med tanke på att 

syften och frågeställningar ofta har en tendens att förändras av nya insikter och allteftersom 

kunskapen inom ämnet växer (Bryman, 2011). 

I Swedbanks hållbarhetsredovisning används inte begreppet CSR för att beskriva hur Swedbank 

arbetar med miljöfrågor. Detta gör det problematiskt att utröna hur Swedbank förhåller sig till 

begreppet. Eftersom CSR är en företeelse där företag införlivar frågor med en social- och 

miljömässig anknytning (Europeiska kommissionen, 2002) så valde författarna att uttyda CSR ur 

Swedbanks offentliga dokument. Författarna fann CSR-relaterad information i Swedbanks 

årsredovisning, hållbarhetsredovisning, kreditpolicy, miljöpolicy och hållbarhetspolicy. 

3.2 Val och presentation av intervjuobjekt 

3.2.1 Företagsrådgivare

För att identifiera Swedbanks miljömål i kreditverksamheten behövde författarna intervjua de 

personer inom Swedbank som är mest insatta i kreditbedömningsprocessen. Kreditbedömning 

genomförs av Swedbanks så kallade företagsrådgivare.

Antalet företagsrådgivare som skulle intervjuas bestämdes under studiens gång. När fyra intervjuer 

hade genomförts upplevde författarna att någon ytterligare relevant information inte fanns kvar att 

hämta från företagsrådgivarna. För att minimera risken för att det senare skulle uppkomma luckor i 

resultatet genomfördes emellertid två vidare intervjuer. Intervjuobjekten svarade relativt likartat på 

frågorna som ställdes och ansåg att resultatet från de sammanlagt sex intervjuerna var nog för att 

uppnå studiens syfte. Fenomenet att det inte framkommer någon ny information ifrån 

undersökningen kallas för teoretisk mättnad, vilket är en indikation på att ytterligare intervjuer inte 

är nödvändiga (Bryman, 2011). 
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Författarna valde att utföra telefonintervjuer med sammanlagt sex stycken företagsrådgivare. I 

resultatet benämns företagsrådgivarna som Företagsrådgivare 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

3.2.2 Hållbarhetschef

Författarna valde att även intervjua Swedbanks hållbarhetschef, Amanda Jackson. Hållbarhetschefen 

har det övergripande ansvaret för samtliga hållbarhetsfrågor inom Swedbank, det vill säga även för 

kreditverksamheten. Författarna kände till att Jackson hade varit med och genomdrivit 

miljöriskanalysen vid kreditgivning inom Swedbank, vilket gjorde att hennes åsikter var särskilt 

relevanta för att besvara studiens syfte.

Intervjun med hållbarhetschefen genomfördes som ett komplement till telefonintervjuerna i syfte 

att enklare uppnå studiens syfte. Till skillnad från företagsrådgivarna förutsattes hållbarhetschefen 

ha mer bakomliggande och övergripande kunskaper inom kreditbedömning. I första hand ansågs 

hållbarhetschefen dock ha en naturlig kontakt med Swedbanks övergripande finansiella målsättning, 

något som på samma sätt inte ingår i en företagsrådgivares arbetsuppgifter.

Genom att intervjua både företagsrådgivare och hållbarhetschefen skapades även förutsättningar 

för att jämföra hierarkiska skillnader i inställning till miljöfrågor i kreditbedömningsprocessen 

mellan de olika befattningarna.

Hållbarhetschefen hade inte möjlighet att ställa upp på en personlig intervju varpå den istället 

fördes via epost.

3.3 Avgränsningar 

Författarna tog först ställning till om de borde inkludera en eller flera olika banker i studien En 

studie som inkluderar fler än en bank hade sannolikt fått en jämförande karaktär, vilket författarna 

inte hade för avsikt. Anledningen är att en sådan studie fokuserar just på jämförelsen och lämnar 

således inte lika mycket utrymme till mer grundliga analyser. För att gynna kvaliteten på studien 

valde därför författarna att endast undersöka en bank.

Valet av bank föll sedermera på Swedbank. Valet grundade sig huvudsakligen på att Swedbank tillhör 

en av storbankerna i Sverige. Det faktum att de allra flesta känner till Swedbank, samt att många 

dessutom är kunder i banken, styrkte författarnas val. Författarna utgick även från att bankens 

storlek är direkt kopplat till dess miljöpåverkan och att undersöka en storbank skulle därför 

enklare bevisa varför studien är relevant. Dessutom är Swedbank Nordens enda miljöcertifierade, 
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börsnoterade bank (Swedbank, 2011). Enligt författarna borde det innebära att miljöengagemanget i 

en sådan bank är av särskild betydelse och att Swedbank därmed skulle vara särskilt lämpad för 

studiens syfte.

Vare sig det är ett företag eller en privatperson som står bakom en kreditansökan så utförs en 

bedömning av varje enskilt fall. Både företag och privatpersoner påverkar miljön men företag lånar 

både större belopp och påverkar miljön i större utsträckning än privatpersoner. Detta i 

kombination med att kreditbedömningen inte bygger på samma premisser för privatpersoner och 

företag motiverade att begränsa studien till Swedbanks företagskunder.

Valet att undersöka just en miljöaspekt grundade sig i författarnas intresse för området. 

Miljövänlighet är även något som snabbt får fäste runtom i samhället och allt fler väljer att ta ett 

större personligt ansvar för miljön. Men enskilda personer kan inte påverka miljön i samma 

utsträckning som företagen kan göra och därför var författarna nyfikna på hur miljöfrågor 

behandlas i bankväsendet.

3.4 Operationalisering 

Tidigare forskning inom området behandlar främst hur banker och andra vinstdrivna verksamheter 

generellt förhåller sig till CSR- och miljörelaterat arbete. Då studien avser att besvara hur en 

enskild bank, Swedbank, förhåller sig till dessa faktorer var det centralt att kunna överföra teorin, 

som endast behandlar fenomenet på ett generellt plan, på det specifika fallet Swedbank. Detta 

gjordes genom att intervjufrågorna anpassades efter respondenterna och dess befattning på 

Swedbank Med tanke på att det exempelvis skulle vara problematiskt att ställa den direkta frågan 

om det föreligger en konflikt mellan bankens vinst- och miljömål bröt författarna ned 

frågeställningen i mindre frågor. Till exempel ställdes frågan vad respondenten ansåg vara det 

huvudsakliga syftet med miljöriskanalysen, eller om de ansåg att antingen ytterligare eller mindre 

fokus borde läggas på miljöanalyser. 

Det är relevant utifrån studiens syfte att klargöra vilken utgångspunkt Swedbanks företagsrådgivare 

har vid sin bedömning av kredittagarens miljöpåverkan. Utifrån det ovan presenterade 

teoriavsnittet framkommer att banker tvingas göra en utvärdering av de riskfaktorer som kan 

komma att påverka kredittagarens återbetalningsförmåga och att miljöpåverkan klassificeras som 

en av de riskfaktorer som kan påverka återbetalningsförmågan. Genom att ställa frågor till 

Swedbanks företagsrådgivare avseende hur de behandlar kredittagarens miljöpåverkan kommer 

författarna att fånga upp hur Swedbank ser på samt förhåller sig till CSR- och miljörelaterat arbete.
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4 Resultat 

4.1 Swedbanks övergripande finansiella mål i kreditverksamheten 

I årsredovisningen presenterar Swedbank sina finansiella mål för räkenskapsåret 2013. Det första 

finansiella målet är att räntabiliteten på eget kapital (REK) ska uppgå till 15 procent. Aktieägarna har 

investerat kapital i bolaget och kräver en avkastning som är marknadsmässigt konkurrenskraftig. 

Utfallet av REK avspeglar bolagets lönsamhet vilket kan leda till en ökad konkurrenskraft genom att 

det skapas investeringsmöjligheter (Årsredovisning, 2013).

Det andra finansiella målet är att vara marknadsledande inom kostnadseffektivitet. 

Kostnadseffektivitet beskriver förhållandet mellan rörelsens intäkter och kostnader. En hög 

kostnadseffektivitet kan förklara räntabilitetsnivån och är därför, liksom REK-målet, en viktig faktor 

för konkurrenskraften. I årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 lyfter Swedbank fram målet för 

kostnadseffektivitet som en av prioriteringarna under innevarande räkenskapsår. 

Kostnadseffektiviteten ska öka genom att bland annat förenkla interna processer och utveckla 

kostnadsmedvetenheten (Årsredovisning, 2013).

I kreditbedömningen är det finansiella målet för banken att bevilja krediter som bär en acceptabel 

risk och samtidigt minimera risken för kreditförluster. Reducerade förluster leder till ett förbättrat 

resultat. Swedbank har sedan 2009 haft ett utdelningsmål som varierat mellan 40-75 procent av 

resultatet. Enligt årsredovisningen syftar Swedbanks strategi till långsiktigt värdeskapande för 

kunder och aktieägare där “prioriteringar anpassas löpande utifrån omvärldsförändringarna för att 

säkerställa konkurrenskraften” (Årsredovisning, 2013).

4.2 Hur arbetar Swedbank med CSR i kreditverksamheten? 

Swedbank presenterar i sin kreditpolicy (2014) att krediter ska ges på ett sätt som är hållbart 

utifrån kunderna sett till deras verksamhet, miljön, och framtiden. Vidare skriver Swedbank i sin 

kreditpolicy att:

”The policy also stresses the group’s indirect social responsibility for the environment and sustainability 

in connection with credit assessment. Consequently, environmental issues, for example, are dealt with on 

the basis of a risk-focused environmental analysis intended to minimize the environmental risks that 

could negatively affect a customer’s undertaking towards the bank” (Kreditpolicy, 2014).
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Swedbank skriver i sin hållbarhetspolicy (2014) att banken ska försöka förmå sina kunder att arbeta 

med hållbara lösningar. I hållbarhetspolicyn står det:

”We are committed to using our sphere of influence to promote sustainability both locally and globally. 

We will drive and decide about change within our own organisation. Our costumers will be encouraged 

to take part in the journey towards a sustainable society” (Hållbarhetspolicy, 2014).

Vidare skriver Swedbank i sin miljöpolicy (2014) att banken har kapacitet att möjliggöra hållbar 

utveckling och samtidigt skapa god affärsutveckling. I miljöpolicyn skriver Swedbank ytterligare att 

intressenterna förväntar sig att banken har kunskap om miljörisker och att banken är ansvarig för 

den miljöpåverkan som bankens beslut leder fram till. Swedbank använder dessa miljökunskaper för 

att hjälpa sina kunder att minimera risker samtidigt som affärsmöjligheter tas till vara (Miljöpolicy, 

2014).

I hållbarhetsredovisningen (2013) skriver Swedbank att de ska fortsätta utveckla och tillämpa 

metoder för minskad miljöbelastning i kreditverksamheten. Vid lån som överstiger en miljon kronor 

utför banken en obligatorisk miljöriskanalys som utreder kredittagarens hållbarhetsrisker och om 

det finns ett “strukturerat miljöarbete samt hur ansvarsfördelning, rutiner och uppföljning ser 

ut” (Hållbarhetsredovisning, 2013). I hållbarhetsredovisningen framhäver Swedbank att “det är 

insikten om att hållbarhetsfrågor och bankens kärnverksamhet är sammankopplade som har styrt 

vårt arbete de senaste åren” och att ”fokus har legat på att integrera hållbarhetshänsyn i våra 

centrala processer” (Hållbarhetsredovisning, 2013,), inom vilken kreditverksamheten får anses ingå. 

Miljöfrågor har varit en del av Swedbanks kreditbedömning sedan början 2000-talet. Den mer 

omfattande hållbarhetsanalysen som används idag lanserades 2010 (Kreditpolicy, 2014).

4.3 Varför utförs en kreditbedömning? 

Alla intervjuade företagsrådgivare ger uttryck för att syftet med kreditbedömningen är att bilda sig 

en uppfattning avseende kundens återbetalningsförmåga, vilka risker som finns i kundens 

verksamhet samt hur dessa kan påverka återbetalningsförmågan. Företagsrådgivare 1 beskriver att 

det första man gör är att titta på bokslutet, hur har det sett ut föregående år. Om kreditansökan 

sker i mitten av räkenskapsåret kan en preliminär resultaträkning bli aktuell. Företagsrådgivare 1 

beskriver även att man kontrollerar att betalningsflödet är hållbart så att kunden konsekvent kan 

betala in räntor och amorteringar till Swedbank.
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Företagsrådgivare 2 beskriver att mötet med kunden till stor del går ut på att företagsrådgivaren 

ska förstå kundens verksamhet. Företagsrådgivare 2 säger att:”Under dessa möten ligger ett stort 

fokus på själva affären och att förstå affärsverksamheten, det är ett nyckelord inom Swedbank. 

Sedan kan man ganska lätt förstå siffrorna om man har haft ett bra samtal”. Företagsrådgivare 2 

säger dock att man i första hand undersöker företagets återbetalningsförmågan och vilka 

säkerheter Swedbank har.  De övriga företagsrådgivarna beskriver en liknande bild av syftet med 

kreditbedömningen och på det stora hela går kreditbedömningen ut på att förvissa sig om att 

kunden har möjlighet att återbetala krediten. Bedöms kunden ha återbetalningsförmåga kommer 

också krediten beviljas. Företagsrådgivare 3 och 4 poängterar att det är viktigt att förstå vem 

kunden är. Om krediten avser en befintlig eller på annat sätt känd kund, underlättas 

företagsrådgivarens bedömning av kunden. 

4.4 Hur arbetar företagsrådgivarna med kundens miljöpåverkan? 

De sex företagsrådgivarna ger på olika sätt uttryck för att kundens miljöpåverkan är en aspekt som 

tas med i kreditbedömningen. Företagsrådgivare 1 säger att: “Vi är en miljöcertifierad bank, så det 

är en fråga som är väldigt viktigt för oss”. Företagsrådgivare 1 kan dock inte svara på vilken 

miljöcertifiering som banken har samt vad den innebär. Vidare säger Företagsrådgivare 1 att: ”Då vi 

utför miljöriskanalysen utgår vi ifrån en standardiserad modell”. Företagsrådgivare 3 säger att:“Det 

är viktigt hur kundens bransch eller verksamhet påverkas av olika miljöaspekter osv. har kunden ett 

aktivt miljöarbete kring det?. Kommer deras produkter eller tjänster att påverkas av det i 

framtiden?”. Övriga Företagsrådgivare beskriver med liknande uttryck att kundens miljöpåverkan 

kan innebära en risk för banken.

Företagsrådgivare 2, 5 och 6 beskriver att det alltid innebär en risk att bevilja krediter men att 

risken måste bedömas utifrån kundens möjligheter att trots riskerna återbetala krediten. 

Företagsrådgivare 5 säger att: ”Kundens risker måste bedömas utifrån vilka möjligheter kunden har 

att återbetala krediten, en kapitalstark kund är en försäkran om att kunden kommer kunna betala 

och då får riskerna bedömas utifrån det”.

Företagsrådgivare 2 poängterar nyttan för Swedbank att införliva miljörisker i kreditbedömningen. 

Företagsrådgivare 2 säger att ”Om det exempelvis kommer ut i massmedia att ett bolag håller på 

med någon form av oetisk verksamhet kan det ha jättestor betydelse för deras verksamhet. Då är 

det en riskfaktor som vi måste ha med i bedömningen”. Vidare exemplifierar företagsrådgivare 2 

vilka effekter kundens miljöpåverkan kan ha direkt på banken. Företagsrådgivare 2 säger att: ”Om 

de har någon form av förorenad fastighet t.ex. så måste vi vara medvetna om att det då kan 
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innebära problem för oss som panthavare i den fastigheten, om man hamnar på obestånd och vi 

behöver ta fastigheten och sälja den, då kan vi som panthavare åka på att sanera den fastigheten 

innan den kan säljas”. Företagsrådgivare 2 beskriver att den förorenade fastigheten kan ha effekt på 

hur mycket bankens säkerhet är värd. Företagsrådgivare 1 säger att: ”Företaget kan åka på 

skadestånd pga. miljöpåverkan vilket gör att återbetalningsförmågan gentemot oss försämras. Så 

dels är det ett samhällsansvar från vår sida, sedan en trygghet att vi gjort en bra analys så att 

företaget inte hamnar i betalningssvårigheter”. Vidare säger Företagsrådgivare 1 att: ”Vi har ett 

stort ansvar mot samhället med vilka företag vi jobbar med och hur de påverkar miljön”. 

Företagsrådgivare 2 uttrycker sig liknande och säger att: ”Vi vill naturligtvis att kreditgivningen ska 

vara etisk på alla sätt och vis. Dels är det en miljöriskanalys och dels en etisk aspekt gentemot 

samhället”. 

Samtliga sex av de intervjuade företagsrådgivare uppger att det är ovanligt att en kreditansökan 

avslås pga. kunden har bristande miljöarbete. Företagsrådgivare 2 svarar att ”Det är väldigt ovanligt, 

i de absolut flesta fall är det här inte några stora frågor heller. Det är vissa branscher, sådana som 

har industrifastigheter och importerar ifrån högriskländer osv. och då måste vi titta mer djuplodat 

på det. Men i de absolut flesta fall så ser man ingen förhöjd risk inom miljö-och CSR-området”. 

Företagsrådgivare 5 och 6 beskriver att om miljöproblem identifieras i kundens verksamhet går det 

alltid att förhandla fram en lösning som fungerar både för banken och kunden. 

Företagsrådgivare 2 beskriver att de flesta kreditansökningarna behandlar belopp som understiger 

en miljon kronor vilket innebär att miljöriskanalysen inte heller är obligatorisk men utförs 

beroende på vilken verksamhetstyp som kunden bedriver. Företagsrådgivare 2:s beskrivning stöds 

utav övriga företagsrådgivare som uttrycker sig liknande. Företagsrådgivare 6 säger att:”Hur 

miljöriskanalysen utförs är mycket beroende på vilken typ av verksamhet kunden driver”.

Swedbanks hållbarhetschef beskriver att kundens hållbarhetsrisker är sammankopplade med 

kundens affärsrisker. Hon menar att ”Swedbanks bild är att hållbarhetsrisker sällan kan frikopplas 

från affärsrisker och en bedömning av risker sker vid varje kreditbeslut. Hållbarhetsrisker ska 

således beaktas i samtliga kreditbeslut”.  Vidare skriver hållbarhetschefen att: ”Det råder ingen 

motsättning i att bedöma hållbarheten från ett kreditperspektiv med bäring på bankens intjäning 

och risk”.  Vi tror att den kund som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt har större 

förutsättningar för en sund utveckling av sin ekonomi och sin verksamhet i stort än den som inte 

gör det”. Hållbarhetschefen beskriver ytterligare att klimatrisker och hållbarhetsfrågor kommer få 

en allt större betydelse. Hållbarhetschefen skriver att: ”Vi ser en utveckling mot ökat fokus på att 
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förstå och räkna in t.ex. klimatrisker i affärsbeslut och att hållbarhetsfrågorna kommer att få större 

inverkan för såväl finansbranschen som andra branscher”.
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5 Analys 

5.1 Miljöhänsyn i kreditbedömningen 

De intervjuade företagsrådgivarnas agerande vid kreditbedömningen tycks överensstämma med 

Swedbanks kreditpolicy. Kreditpolicyn betonar att kredittagarens miljöpåverkan ska behandlas 

utifrån ett riskminimeringsperspektiv där banken fokuserar på att minimera de miljörisker som kan 

påverka kredittagarens åtaganden gentemot banken. Intervjuresultatet visar att företagsrådgivarna 

inleder kreditbedömningen med att undersöka kredittagarens återbetalningsförmåga. 

Företagsrådgivarnas agerande ligger i linje med bankens kreditpolicy som säger att kredittagarens 

finansiella ställning och återbetalningsförmåga ska utvärderas. Enligt Bruns och Fletcher (2008) är 

kredittagarens finansiella ställning en av de viktigaste variablerna för att bedöma 

återbetalningsförmågan. Företagsrådgivare 1 säger att: ”Det första man gör är att titta på 

bokslutet”. De övriga företagsrådgivarna uttrycker på liknande sätt att kredittagarens finansiella 

ställning utreds först. En stark finansiell ställning kan enligt Bruns och Fletcher (2008) kompensera 

för andra risker och företag med stark finansiell ställning kommer enklare kunna erhålla krediter i 

jämförelse med ett företag med svagare finansiell ställning.

I samband med kreditgivningen är banken utsatt för tre typer av miljörisker, direkt risk, indirekt risk 

och anseenderisk. De intervjuade företagsrådgivarna ger på olika sätt uttryck för att dessa risker 

identifieras. Företagsrådgivare 2 beskriver i samband med intervjun att en förorenad fastighet kan 

innebära problem för banken. Banken kan åläggas ett efterbehandlingsansvar om kunden går i 

konkurs och panten tillfaller banken. Ett efterbehandlingsansvar för banken utgör en direkt risk. 

5.2 Bankens CSR 

Utifrån företagsrådgivarnas intervjusvar och Swedbanks kreditpolicy framkommer att 

kreditbedömningen primärt syftar till att utreda kredittagarens finansiella ställning och därmed 

återbetalningsförmåga. För att minimera risken för att kredittagarens återbetalningsförmåga ska 

försämras tar banken utöver det primära syftet även hänsyn till vilka miljörisker som kredittagarens 

verksamhet riskerar att påverkas av. Enligt Friedman (1970) består företagets ansvar enbart av att 

vinstmaximera verksamheten till fördel för aktieägarna. Genom att Swedbank i kreditverksamheten 

införlivar miljörisker reduceras risken för kreditförluster vilket leder till ett bättre resultat. Att 

banken utvärderar kundens miljöpåverkan stämmer således överens med Friedmans utgångspunkt.
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I hållbarhetspolicyn (2014) beskriver Swedbank att de ska använda sitt inflytande till att förespråka 

hållbar utveckling och att bankens kunder ska uppmuntras till att ta del av hållbarhetslösningar. 

Friedman (1962) gav uttryck för att om företag har ett socialt ansvar, hur ska de kunna veta vad det 

ansvaret innebär? Archie och Buchholtz (2003) skriver att företag är specialister på att lösa 

ekonomiska och finansiella problem inom den egna verksamheten. CSR- och miljörelaterat arbete 

ligger således utanför kärnverksamheten vilket gör att kompetensen inom sådana områden brister 

av naturliga skäl (Archie & Buchholtz, 2003). En företagsrådgivares arbete syftar inte till att lösa ett 

miljöproblem, det sträcker sig bortom de faktiska arbetsuppgifterna. Att man identifierar 

miljöproblem syftar istället till att minska risken för kreditförlust.

I miljöpolicyn (2014) skriver Swedbank att banken är medveten om att intressenterna förväntar sig 

att banken är medveten om vilka miljöeffekter som bankens beslut leder till. Att Swedbank i 

kreditverksamheten införlivar miljöfrågor kan ses som ett sätt att tillfredsställa intressenternas 

förväntan. Enligt Ullman (1985) är CSR enbart en strategi ifrån företaget för att tillgodose 

intressenternas intressen. Att Swedbanks intressenter har preferenser avseende hur banken 

bedriver miljöarbete utgör ett incitament för Swedbank att hållbarhetsredovisa.  Eftersom det inte 

finns lagstadgade formkrav för utformningen av hållbarhetsredovisningen kan den enligt Deegan 

och Rankin (1996) bli egenrättfärdig. Att Swedbank hållbarhetsredovisar enligt GRI bort motverka 

den effekten. Genom att hållbarhetsredovisa skyddar banken sitt renommé enligt Smith (2013).

Det CSR som Swedbank kan bedriva genom kreditverksamheten är indirekt (Scholtens, 2006). 

Vance (1975) utgångspunkt är att åtgärder för att öka CSR medför kostnader och därmed 

försämrar företagets resultat. Att Swedbank utvärderar kredittagarens miljöpåverkan medför 

antagligen en viss kostnad, kostnaden bort dock vara marginell i förhållande till den riskminimering 

miljöriskanalysen ger upphov till. 

Kreditvillkoren som Swedbank formulerar är krav som kredittagaren måste förhålla sig till. Chava 

(2010) visar att banker kan påverka kredittagarens miljöarbete genom att, i kreditvillkoren, utforma 

krav avseende miljöarbete. Porter (1995) visar att miljökrav inte skiljer sig ifrån övriga 

marknadsförändringar som företag måste ta hänsyn till. Att Swedbank integrerar miljöfrågor i 

kreditverksamheten borde utifrån Porters tankegångar leda till att kredittagaren i sin verksamhet 

blir mer resurseffektiv. En mer effektiv användning utav resurser innebär minskade kostnader vilket 

betyder att kredittagaren enklare kan fullgöra sina förpliktelser gentemot banken. 

Resurseffektivisering medför också enligt Porter (1995) en reducerad miljöpåverkan.

 20



5.3 Hållbarhetschefens kommentarer  

När Hållbarhetschef Amanda Jackson svarar på frågan vilken påverkan Swedbanks CSR- och 

miljöarbete kan tänkas ha på företagets övergripande ekonomiska prestation, svarar hon att “det 

råder ingen motsättning i att bedöma hållbarhet från ett kreditriskperspektiv med bäring på 

bankens intjäning och risk”. Detta skulle innebära att det inte råder en konflikt mellan Swedbanks 

vinst- och miljömål vid kreditbedömningen. Det skulle även innebära att den ekonomiska 

nettoeffekten av Swedbanks miljöåtgärder är antingen positiv eller neutral, inte negativ, vilket ligger 

i linje med Porters (1995) och Haires (1975) syn på förhållandet mellan ett företags CSR-arbete 

och den finansiella prestationen. I praktiken innebär Jacksons resonemang att Swedbank med hjälp 

av kreditbedömningen kan garantera kundens säkerheter. På så sätt kan man lyckas reducera 

kundens och därmed även sin egen finansiella risk. Scenariot exemplifierar hur det kan råda en 

målsynergi mellan bankens vinst- och miljömål, eller en win win-situation som Porter (1995) 

formulerar det. Resultatet blir följaktligen en försäkring för Swedbank och kunden samtidigt som 

det även är bra för miljön.

Swedbanks hållbarhetschef uppger att anledningen till varför hållbarhetsredovisningen ingår i 

kreditbedömningen är Swedbanks kännedom om att ”hållbarhetsrisker är sammankopplade med 

kundens affärsrisker”. Fram till början av 2000-talet ingick emellertid inte miljöfrågor i Swedbanks 

kreditbedömning. Det finns flera sätt att tolka det faktum att det dröjde så länge för Swedbank att 

implementera en hållbarhetsanalys i kreditbedömningen. En tolkning är att Swedbank före 2000-

talet helt enkelt inte kände till att miljö- och hållbarhetsrisker var sammankopplade med kundens 

affärsrisker och därför inte insåg de positiva effekterna av en hållbarhetsanalys. En annan tolkning är 

att hållbarhetsanalysen tidigare inte har uppfattats som lönsam för Swedbank, att den ekonomiska 

nettoeffekten av en sådan implementering skulle vara negativ. En sådan uppfattning går i linje med 

Wally och Whitehead (1994) som menar att åtgärder som både förbättrar miljön och den 

finansiella prestationen, det vill säga ger en positiv nettoeffekt, är mycket sällsynta. Ur ett rent 

ekonomiskt perspektiv är det dessutom slöseri med resurser att tillämpa metoder som förknippas 

med en direkt kostnad. Samtidigt är det tidskrävande. Att undvika sådana metoder sammanfaller 

därför väl med Swedbanks övergripande finansiella mål om kostnadseffektivitet som 

hållbarhetschefen menar kan uppnås genom att förenkla interna processer. Till sist kan även ökade 

påtryckningar från intressenter leda till förändring inom ett företag. En växande miljömedvetenhet 

hos aktieägare kan enligt Porter (1995) likställas vid vilken marknadsförändring som helst och för 

att företaget ska behålla sin konkurrenskraft gäller det således att anpassa sig efter sådana 

förändringar.
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Swedbank profilerar sig som en bank som tar ansvar för och arbetar i samklang med miljön. 

Samtidigt är Swedbanks Nordens enda miljöcertifierade, börsnoterade bank (Swedbank, 2011), 

vilket kan betraktas som att de gör anspråk på att vara en miljövänlig bank. En samlad bedömningen 

från intervjuerna med företagsrådgivarna på Swedbank visar emellertid inte genomgående samma 

tydliga bild över hur väl den gröna profilen är implementerad i kreditbedömningsprocessen. Ett 

exempel är när Företagsrådgivare 1 svarar på frågan vilken roll miljön spelar vid 

kreditbedömningen så svarar personen att: ”Vi Swedbank är en miljöcertifierad bank, så det är en 

fråga som är väldigt viktig för oss”. När personen sedan ombeds att utveckla hur processen vid en 

sådan miljöriskanalys kan gå till lite mer specifikt så svarar personen att: ”Vi utgår från en 

standardiserad modell” men vill samtidigt inte gå in närmare på hur den fungerar. Personen saknar 

dessutom kännedom om innebörden av den certifiering som personen själv nämner samt vilken 

benämning som certifieringen går under. I en fråga till hållbarhetschef Jackson nämns därför att 

intervjuerna med företagsrådgivarna kan ge ett tvetydigt intryck över företagsrådgivarnas 

medvetenhet kring miljöaspekter och hur implementeringen av dessa sker inom 

kreditbedömningen. Swedbanks hållbarhetschef Amanda Jackson menar att detta kan vara ”Ett 

tecken på att hållbarhet är en integrerad del av riskbedömningen som syftar till att minska risker 

och främja att låntagarna ska vara uthålligt lönsamma”. Företagsrådgivarens resonemang kan 

uppfattas som något ofullständigt och hållbarhetschefens svar aningen paradoxalt vilket kan 

motivera ett försiktigt förhållningssätt till Swedbanks påstådda miljömedvetenhet och 

ansvarstagande i samband med kreditbedömningen.

Från intervjuerna står det klart att miljöriskanalysen används vid kreditbedömningen för att 

minimera de finansiella riskerna. Riskminimering är i sig inte en åtgärd som är unik för en bank som 

profilerar sig som miljövänlig, utan snarare en gemensam nämnare för allt företagande som på ett 

eller annat sätt drivs i vinstintresse, om man tar utgångspunkt i Friedmans tankar om 

vinstmaximering (1970). Inom kreditverksamheten innebär följaktligen ordet miljörisk att det finns 

en risk för kreditförlust, inte att det finns en risk att miljön kan ta skada. Miljörisk är således 

egentligen inte är en miljörisk, utan en finansiell risk.

5.4 Kompromisslösningar  

Enligt samtliga intervjuade företagsrådgivare så är det sällan som en kreditansökan avslås på grund 

av att kunden har ett bristande miljöarbete. Istället förhandlar företagsrådgivarna tillsammans med 

kunden och når en kompromisslösning som gynnar båda parterna. Att Swedbank, enligt 

företagsrådgivarna, sällan nekar krediter utan istället strävar efter kompromisslösningar kan ses 

som en indikation om att banken prioriterar den inkomstbringande delen av kreditverksamheten 
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istället för miljöansvaret. Om banken skulle vara mer ansvarstagande ur ett miljöperspektiv borde 

det inte vara sällsynt att företagsrådgivarna nekar krediter på basis av kundens miljöpåverkan.  

Vad gäller kostnadseffektivitet blir Swedbanks policy som går ut på att lån som överstiger en miljon 

kronor ska föranledas av en obligatorisk miljöriskanalys, relevant. Om miljöriskanalyser nu skulle 

vara både ekonomiskt- och miljömässigt lönsamma borde motiven vara starka för att göra en 

motsvarande analys även vid de övriga lånen, alltså de som understiger 1 miljon kronor. I dagsläget 

ser det dock inte ut så och en tolkning är att en sådan miljöriskanalys inte beräknas vara tillräckligt 

lönsam eller kostnadseffektiv för att den ska genomföras, trots att det skulle förbättra miljön.
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att genom intervjuer med företagsrådgivare och Swedbanks hållbarhetschef 

undersöka om det föreligger en konflikt mellan Swedbanks miljömål i kreditbedömningen och 

Swedbanks vinstmål. Resultatet visade att miljömålet i kreditverksamheten går ut på att med hjälp 

av miljöriskanalyser minimera risken för kreditförluster. Från årsredovisningen framkommer det att 

de finansiella målen utgörs av ett räntabilitets- och kostnadseffektivitetsmål. I egenskap av ett 

aktiebolag måste Swedbank bidra med ett långsiktigt värdeskapande för att tillfredsställa sina 

aktieägare. Aktieägarna kräver i sin tur vinst, vilket gör att Swedbank har ett intresse i att undvika 

kostnader.

Den genomförda studien kommer likt tidigare studier fram till att relationen mellan CSR och 

finansiell prestation är problematisk att utreda. Beroende på vilket perspektiv som antas kan CSR-

relaterat arbete både medföra kostnader och vinster. Utifrån Swedbanks kreditverksamhet gynnas 

både miljön och den finansiella målsättningen av att miljöfrågor implementeras i 

kreditverksamheten. 

I den mån miljöriskanalyserna lyckas bidra till att minska risken för kreditförluster, kan resultatet 

tolkas som att det inte nödvändigtvis föreligger någon konflikt mellan miljömålet i 

kredibedömningen och Swedbanks vinstmål. Dock så är det viktigt att poängtera att 

miljöriskanalysen inte tar utgångspunkt i att skydda miljön, utan det som står i centrum är att 

minimera risken för kreditförluster. Det innebär att miljöriskanalysen genomförs i syfte att 

förbättra Swedbanks finansiella prestation, inte för att verka för en bättre miljö.

Författarna vill slutligen vara noga med att poängtera att den genomförda studien inte försöker 

göra några större konstateranden. Det lilla urvalet kan inte användas för att ge en rättvisande bild 

av verkligheten. Undersökningen kan således endast ge en fingervisning om målkonflikten mellan 

Swedbanks vinst- och miljömål i kreditverksamheten.
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7 Slutdiskussion 

Med tanke på att banker gentemot miljön, rent juridiskt, inte har något ansvar som sträcker sig 

bortom lagstiftningen, så handlar CSR- och miljörelaterat arbete egentligen om ett frivilligt 

åtagande, det vill säga ett moraliskt ansvar. Oavsett hur mycket banker har möjlighet att göra för 

miljön i teorin, och oavsett hur mycket banker i verkligheten sedan faktiskt gör för miljön, kan det i 

förlängningen bli problematiskt om miljövänlighet ska tillåtas bli synonymt med att följa regelverken. 

Såpass låga trösklar legitimerar en attityd där, så länge man inte är omiljövänlig till den grad att det 

blir olagligt, så bibehåller man sig rätten att kalla sig miljövänlig. Att en företeelse är tillåten enligt 

lag betyder inte per automatik att den är lämplig på en moraliskt plan. Någonstans handlar CSR om 

att ta ett ansvar som sträcker sig längre än de direkta skyldigheterna och att sätta en hög prioritet 

på CSR- och miljörelaterat arbete. En brist på pålitliga mätmetoder för att utvärdera CSR möjliggör 

för i stort sett vem som helst att använda tomma ord och kalla det CSR.

Alla har sin plats i samhället och oavsett vad saken gäller så har alla en möjligheten att påverka det 

samhälle de lever i. Samtidigt är ingen den andre lik vilket betyder att alla har sina unika 

förutsättningar. Oavsett om det gäller enskilda människor eller större företag så påverkar våra 

egenskaper förutsättningarna för att lösa de problem som uppstår runtomkring oss. När ett 

problem måste åtgärdas råder det emellertid vissa meningsskiljaktigheter kring ansvaret och vilka 

insatser man kan kräva av varandra. Ur ett sätt att se på det kan det tyckas både naivt och orättvis 

att kräva samma insatser från var och en av oss. På samma sätt som den unge erbjuder den gamle 

sin sittplats på bussen, eller den starke hjälper den svage med bagaget, förväntar sig vissa att den 

med stor möjlighet att påverka miljön också åtar sig ett ansvar i paritet med den möjligheten. 

Förväntningarna sammanfaller på så sätt med potentialen, ett sorts ansvar efter förmåga.

Debatten är polariserad och ingen kan egentligen motbevisa någon annan och lämnar således öppet 

för vilket ansvar en bank egentligen har, eller kan förväntas ha, för miljön. Att potentialen att skydda 

miljön är mycket stor råder det i alla fall inga tvivel om. Banken har möjlighet att genom 

kreditvillkor vara med och indirekt bestämma var gränsen ska gå för vad som är okej och vad som 

inte är okej vad gäller företagens nyttjande av miljön. Men om de utökade resurser som läggs på att 

förbättra miljön måste hämtas någonstans ifrån, blir det tal om vilka uppoffringar som banken ska 

behöva göra. Skulle de bara släppa allt annat och uteslutande lägga sina resurser och prioriteringar 

på att förbättra miljön så skulle effekterna naturligtvis bli positiva, säkerligen också mycket positiva. 

Men sådana prioriteringar är förstås inget att vänta sig och frågan är om det, för vare sig Swedbank 

eller för samhället i stort, överhuvudtaget skulle vara gynnsamt?
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Swedbank har trots allt en kärnverksamhet precis som vilket företag som helst och i slutändan är 

det prestationen inom kärnverksamheten som räknas. Som aktiebolag drivs Swedbank med ett 

vinstintresse. Det innebär att Swedbanks blotta existens är beroende av att man i det långsiktiga 

perspektivet redovisar en vinst, något som naturligtvis även intressenterna gärna ser att man gör. 

Men vid sidan om kravet om vinst så bär intressenterna även andra förväntningar på Swedbank. 

När dessa står i konflikt med varandra blir kompromissen att ingen får allt utan alla får lite. 

Kreditbedömningen fungerar på samma sätt. Det finns många aspekter att undersöka men det 

huvudsakliga målet är alltid att minimera risken för kreditförluster, inte att försvara miljön. Att 

dessa aspekter emellanåt sammanfaller är naturligtvis mycket välkommet då det gynnar båda 

ändamålen och en win-win-situation uppstår, men det är samtidigt inget som förväntas uppstå varje 

gång.

När allt summeras är Swedbank och kreditbedömningen egentligen inget mer än produkten av de 

egna intressena och relationerna med sina intressenter. Runtomkring finns finansiärer som kräver 

det ena, aktieägare som kräver det andra och allmänheten som kräver det tredje. I mitten befinner 

sig Swedbank och bedriver en kreditverksamhet som ska tillfredsställa så många som möjligt och 

samtidigt vara lönsam, och då prioriteras inte alltid miljön.

7.1 Förslag för fortsatt forskning 

Författarna upplever att den främsta anledningen till varför debatten kring den verkliga effekten av 

CSR har blivit så polariserad, grundar sig i en brist på tillförlitliga och allmänt accepterade 

mätmetoder. I kombination med att det samtidigt inte finns ett tydligt ramverk för vad CSR som 

begrepp innebär, uppstår en problem kring utvärderingen av den verkliga effekten av CSR-relaterat 

arbete. Ett förslag för fortsatt forskning är därför att undersöka vilken eller vilka metoder som är 

mest pålitliga och allmängiltiga för att utvärdera CSR. Det är något som inte bara företagen själva, 

utan miljön och samhället i stort, skulle gynnas av.
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Bilagor 

Intervjuguide 

De frågor som presenteras nedan användes som riktlinjer under intervjuerna, de har med andra 

ord inte ställts ordagrant. Att de nedan är numrerade innebär inte att de alltid ställdes i inbördes 

ordning.

Bankens kreditverksamhet

1. Vad är syftet med kreditverksamheten?

2. Hur går kreditbedömningsprocessen till steg för steg?

3. Vilka olika faktorer ingår i kreditbedömningen?

Miljö i bankens kreditverksamhet

1. Vilka miljöfaktorer utreds vid kreditbedömningen?

2. På vilket sätt skiljer sig miljöbedömningen åt mellan olika sorters företag? (t.ex. storlek och 

bransch)

3. Varför går gränsen för obligatorisk miljöriskbedömningen vid just 1 miljon kronor?

4. Finns det situationer då miljöbedömningen av ett företag är obefintlig/väldigt liten? Beskriv 

en sådan situation.

5. Finns det exempel på omständigheter som gör att miljöaspekterna blir särskilt relevanta?

6. Hur vanligt är det att ett företag får avslag på en förfrågan på grund av bristande 

miljöaspekter? (exempel på en sådan situation)

7. Genomförs någon uppföljning av låntagarens miljöarbete? Hur går en sådan till?

8. Hur bedöms en kreditbedömare i sitt arbete? (t.ex utvärderas miljömedvetenhet) 

9. Anser du att det finns möjligheter att förbättra miljöarbetet vid kreditbedömning? 

A. Upplever du att det finns möjligheter att fokusera mer på miljöfrågor?

B. Upplever du att det finns möjligheter att effektivisera kreditbedömningen?
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Miljö- och CSR-arbete som intäkt och kostnad

1. På vilka sätt kan CSR vara lönsamt?

2. På vilka sätt kan CSR vara en kostnad?

3. I Årsredovisningen står det att att Swedbank prioriterar att öka kostnadseffektiviteten. Hur 

arbetar ni för att vara kostnadseffektiva vid just kreditbedömning?

Frågor till hållbarhetschef

1. Vilka incitament finns det för att öka miljömedvetenheten inom kreditverksamheten?

2. På vilka sätt kan ni öka lönsamheten med hjälp av miljöarbete?

3. Ett av Swedbanks finansiella mål är att vara marknadsledande på kostnadseffektivitet. Hur 

avspeglar sig det i kreditverksamheten?

4. Anser du att en ökad miljömedvetenhet kan vara en kostnad eller intäkt. (t.ex. finns det 

någon gräns där det går över från det ena till det andra?)

5. I intervjuer med företagsrådgivare på Swedbank får vi uppfattningen att kännedomen 

beträffande miljöarbete relaterat till kreditverksamheten är mycket varierande. Vad tror du det 

kan bero på?
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