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Sammanfattning  

Banker har en fundamental roll i samhället genom att låna ut kapital till företagen för 

investeringar via kreditgivningsprocessen. Genom sin viktiga intermediära roll får 

investerare också ett stort ansvar för att jordens resurser förvaltas på ett hållbart sätt. Vi 

menar att de individer som hanterar handeln av finansiella instrument och beviljar lån 

till företag därmed även är delaktiga i ansvaret för den miljöpåverkan som deras 

investeringar orsakar.  

 

Det har gjorts många studier inom hållbarhet kopplat till finansiering, och vi vill 

undersöka hur det ser ut i praktiken i Sverige. Detta kan vara viktigt för företag som 

söker kreditgivning eller som ska byta ägare. Denna studie avser att undersöka hur 

bankerna arbetar och hur långt de har kommit med att ta in hållbarhetsaspekter.  

 

Vår fråga om hur hållbarhet beaktas är en omfattande fråga som kan innefatta en mängd 

olika delfrågor. I referensramen har vi valt ut ett antal olika aspekter som vi anser 

bygger upp den bakgrund som hjälper oss när vi utifrån vår empiri ska besvara 

forskningsfrågan.  

 

Genom att visa på hur bankerna tar in hållbarhetsaspekter i sin värdering och 

bedömning av företag kan vår studie ge ett bidrag till kunskapen om bankers 

hållbarhetsarbete i praktiken. Vi tror att resultatet kan vara till nytta för i första hand 

företag att få en större förståelse för vad bankerna eftersöker hos dem för att bidra till att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

 

Våra metodologiska utgångspunkter har en hermeneutisk epistemologi, en 

konstruktivistisk ontologi och en deduktiv ansats. Denna studie använder sig av en 

kvalitativ metod och tvärsnittsstudie för att besvara forskningsfrågan. Vi har i denna 

studie intervjuat fem erfarna medarbetare med olika yrkesroller på lokala kontor för att 

undersöka hur de i praktiken beaktar hållbarhet i sitt arbete. Empirin bearbetades 

tematiskt och analyserades i kategorier.  

 

Våra iakttagelser visar att inom kreditgivningen finns på två av de studerade bankerna 

rutiner och starka värderingar från banken sett, men rent praktiskt är det ändå till sist 

upp till den enskilde företagsrådgivaren.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hållbarhet beaktas av banker i kreditgivning och 

kapitalplacering. Bankerna har ett systematiskt arbete där en del hållbarhetsaspekter 

beaktas. Det återstår dock ännu mycket i implementeringen. Juridiska och finansiella 

risker kopplat till hållbarhet beaktas i hög grad. Däremot intressenter, branschnormer 

samt värdeskapande och innovation inom hållbarhet beaktas i mindre utsträckning. 
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1. Introduktion  

Vi kommer i detta stycke inleda med att motivera varför hållbarhet är viktigt för 

finansbranschen. Därifrån kommer vi in på vår problemdiskussion och beskriver 

därefter studiens syfte, frågeställning och avgränsning.  

 

1.1 Inledning  

 

Dagligen får vi via media veta att jordens resurser minskar i en allt snabbare takt. Den 

biologiska mångfalden minskar i takt med att djurens livsmiljöer minskar i utbredning. 

Icke-förnyelsebart fossilt bränsle förbrukas allt mer samtidigt som koldioxidutsläppen 

ökar och därmed sker en allt snabbare klimatpåverkan. Förtryck och orättvisor är utbrett 

och svårt att få bukt med, i synnerhet i regioner där fattigdom och korruption är vanligt. 

Jorden har en begränsad bärkraft och en utarmning av vår miljö orsakar inte bara 

lidande idag utan skadar även möjligheter för en bättre framtid för vår växande 

befolkning.  

 

All mänsklig aktivitet orsakar en påverkar av vår värld som vi befinner oss i, mer eller 

mindre beroende på hur vi väljer att agera (Galaz et al., 2012, s. 80-81). Konsumtion är 

en del av den process genom vilken naturresurser omvandlas till ett värde hos en 

individ. Att som individ konsumera produkter är alltså att använda de resurser som 

tillhandahålls av naturen. I dagens medvetna konsumtionssamhälle är alla ansvariga för 

den miljöpåverkan som sker genom vår aktivitet eftersom vi vet att dessa naturresurser 

är begränsade.  

 

Majoriteten av all konsumtion sker via företag som handlas på den öppna marknadens 

börser. För att dessa företag ska kunna göra investeringar vänder de sig till 

finansmarknaden för att de ska tillhandahålla kapital. På finansmarknaden möts 

företagen och de som är villiga att investera sina tillgångar i företagen. Denna process 

underlättas av investerare som fungerar som en intermediär mellan företagen och 

potentiella ägare. Värdering och handel av aktier och andra finansiella instrument har 

därmed en viktig roll i vilka företag som ges möjlighet att växa och göra vinster.  

 

Bankerna har en fundamental roll i samhället genom att låna ut kapital till företagen för 

investeringar via kreditgivningsprocessen. De individer som värderar och handlar med 

aktier eller beslutar om långivning har därmed en viktig roll att spela i vilka företag som 

gynnas eller missgynnas på marknaden. Företagen konkurrerar sinsemellan om kapitalet 

som finns på marknaden och många vill ofta även kunna uppvisa ett gott arbete inom 

hållbar utveckling då detta har visat sig gynnsamt i att sänka kostnaden för kapitalet 

(Goss & Roberts, 2011, s. 1794; El Ghoul et al., 2011, s. 2388). Medvetenheten om 

hållbarhetsfrågor ökar hos företagen i takt med att den sprids i samhället, och många 

företag behöver nu kunna redovisa sin hållbarhet, både för att attrahera kunder och för 

att få tillgång till kapital.  

 

Medvetenheten ökar inte bara bland gemene man utan även hos de investerare som skall 

värdera företagens lönsamhet och framtida utveckling. Finansmarknaden är i sig en av 

de viktigaste aktörerna i vårt samhälles ekonomi, och är kan därmed anses vara 
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ansvariga för den handel som de är delaktiga i. Genom sin viktiga intermediära roll får 

investerare därmed ett stort ansvar för att jordens resurser förvaltas på ett hållbart sätt. 

Följaktligen vill vi mena att de individer som hanterar handeln av finansiella instrument 

och beviljar lån till företag är därmed även delaktiga i ansvaret för den miljöpåverkan 

som deras investeringar orsakar.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Förutom den etiska frågan om att investerare har ett ansvar för påverkan på miljö och 

sociala frågor finns det även många ekonomiska argument för att ta in hållbarhetsfrågor 

i värdering av företag. Kopplingen mellan hållbarhetskriterier och finansiellt resultat har 

det gjorts åtskilliga studier på, med varierande resultat. En del studier visar att 

hållbarhetsfonder har samma avkastning som övriga, en del att de har bättre och en del 

att de har sämre, visar ett antal metastudier. Fler visar dock positivt samband än negativt 

(Sjöström, 2014, s. 147). Detsamma gäller för enskilda bolag och dess koppling mellan 

CSR-arbete och finansiellt resultat (Margolis & Walsh, 2003, s. 272; Orlitzky et al., 

2003, s. 403) 

 

Ett flertal studier har även visat att integreringen av icke-finansiell information i 

företagsanalysen generellt sett har gett investerarnas avkastningsprognoser mindre 

felmarginaler (Orens och Lybaert, 2007, s. 268; Vanstraelen et al, 2003, s. 272). Aerts et 

al. (2008, s. 656) visade att redovisning av miljöinformation gav högre noggrannhet i 

analytikernas avkastningsprognoser. Dhaliwal et al. (2012, s. 752) har gjort en liknande 

studie av 31 länder och använde specifikt CSR-rapporter som indikator på icke-

finansiell information. Även de såg ett samband mellan CSR-information och högre 

noggrannhet i analytikers prognoser. 

 

Det verkar alltså finnas mycket som tyder på att integrering av hållbarhetsaspekter i den 

finansiella analysen har många fördelar, både för att ge bättre avkastning och för att 

göra noggrannare prognoser. Vi kan därför dra slutsatsen att hållbarhetsfrågor är bra att 

titta på även ur ett ekonomiskt perspektiv för finansiärer.  

 

Det har även en del investerare insett då det har skett en stor ökning skett av kapital 

förvaltat med någon form av hållbarhetskriterier. Bara från 2012 till 2014 har de globala 

hållbara investeringarna ökat från 13,3 biljoner dollar till 21,4 billioner dollar (GSIA, 

2014, s. 7). Även Renneboog et al. (2008, s. 1723) konstaterar att hållbara investeringar 

har växt kraftigt och författarna förväntar sig fortsatt ökning. Det är alltså ett väldigt 

aktuellt och betydelsefullt ämne att studera.  

 

Det har gjorts många studier inom hållbarhet kopplat till finansiering, och vi vill 

undersöka hur det ser ut i praktiken i Sverige. Detta kan vara viktigt för företag som 

söker kreditgivning eller som ska byta ägare. Denna studie avser att undersöka hur 

bankerna arbetar och hur långt de har kommit med att ta in hållbarhetsaspekter.  

 

Mest har hållbarhet i aktiehandel och fondförvaltning studerats, men det är även en 

fråga vid bedömning av företag för kreditgivning. Vi har behandlat frågan om 

företagsvärdering ur ett brett perspektiv för att täcka både placering och långivning i/till 

företag. I bägge fall handlar det om att bedöma ett företags långsiktiga 

framtidsutsikter.   
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För att ta in hållbarhetsaspekter i värderingen bör investerare titta på de materiella 

frågorna för just det företaget. Att veta vad som är materiellt kan ses som ett hantverk 

(PRI, inget datum) men det finns ett antal teorier om detta. En är Harvardmetoden som 

anser att det som en investerare bör ta hänsyn till är finansiella och juridiska risker, 

branschspecifika frågor, vad intressenterna tycker samt möjligheter till värdeskapande 

och innovation (Sjöström, 2014, s. 134). Intressenter kan i det här fallet vara 

konsumenter eller kunder, civilrättsorganisationer, lokalsamhället eller allmänheten. 

 

Vi vill i denna uppsats förstå hur medarbetare på banker i praktiken tar in 

hållbarhetsaspekter i sin värdering av företag, samt även få en inblick i varför de gör 

det.  

 

Genom att visa på hur bankerna tar in hållbarhetsaspekter i sin värdering och 

bedömning av företag kan vår studie ge ett bidrag till kunskapen om bankers 

hållbarhetsarbete i praktiken. Vi tror att resultatet kan vara till nytta för i första hand 

företag att få en större förståelse för vad bankerna eftersöker hos dem för att bidra till att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

 

1.3 Frågeställning och syfte  

Utifrån problemdiskussionen har vi formulerat följande frågeställning: 

“Hur beaktar banker hållbarhetsaspekter vid företagsvärdering i praktiken?”  
 

Vi vet att det finns mycket arbete som sker inom hållbarhetsområdet i finansbranschen. 

Många banker kommunicerar externt om att hållbarhetsfrågor är viktigt för dem.  

 

Syftet med denna studie är att förstå hur kreditgivare och investerare på svenska banker 

idag tar hänsyn till hållbarhet i bedömning av företag vid kreditgivning och placeringar i 

praktiken. Ambitionen är att ge en övergripande bild över hur hållbarhet beaktas utifrån 

de intervjuer som utförs. Syftet är även att undersöka drivkrafterna bakom varför 

bankerna tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. 

 

Rapportens målgrupp är i första hand medelstora företag med en verksamhet som har 

eller kan komma att ha behov av finansiering. Nyttan med rapporten är att bidra till 

kunskap hur investerare och kreditgivare ser på hållbarhet och tar in hållbarhet i sin 

bedömning för att ge vägledning till företagen om vilken vikt de ska lägga vid 

hållbarhetsfrågor.  

 

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till företagsrådgivare och kapitalplacerare på lokalkontor på banker. Vi 

gör avgränsningen till större aktörer då dessa har skalfördelar som ger dem större 

möjlighet att sätta sig in i hållbarhetsfrågor och ta fram system för detta (Sjöström, 

2014, s. 43) och därmed ökade förutsättningar att även ta in det i praktiken. 

Avgränsningen till lokalkontor beror på tillgången till access. 
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Vår studie är avgränsad till Sverige och svenska banker. Sverige är intressant att studera 

då Sverige ligger i toppskiktet i Europa sett till mängd kapital investerat med 

hållbarhetskriterier integrerat i den finansiella analysen i förhållande till sin storlek 

(Eurosif, 2014, s. 21) och Europa toppar listan i den globala rapporten “2014 Global 

Sustainable Investing Review” (GSIA, 2014, s. 8). Eurosif anser att svenska 

organisationer är relativt mogna när det kommer till hållbara investeringar och en 

majoritet av kapitalförvaltare har varit aktiva inom området i mer än tio år. Nästan alla 

större kapitalförvaltare har någon typ av policydokument för styrning av hållbara 

investeringar (Eurosif, 2012, s. 55). I Sverige har integrering av hållbarhetsfrågor ökat 

med 202% 2011-2013 (Eurosif, 2014, s. 18). Sverige ligger även högst upp på 

RobecoSAM:s hållbarhetsranking för länder 2013 (Sjöström, 2014, s. 89). Detta 

sammantaget visar att Sverige är ett föregångsland och är därmed en bra utgångspunkt 

för vår studies mål. Även Strand et al. (2014) visar på de skandinaviska länderna som 

föregångsland.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med att ge en översiktlig bakgrund av 

företagsvärdering och reda ut olika begrepp och definitioner av hållbarhet. Vi fortsätter 

därefter med att beskriva hållbarhet i finansbranschen för att sedan gå in på hållbarhet 

i företagsvärdering och utveckla denna fråga vidare inom ett antal olika områden. Vi 

avslutar kapitlet med en sammanfattning som binder ihop referensramen och återknyter 

till vår frågeställning. 

 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Företagsvärdering 

Ett företags finanser är av intresse för många olika aktörer, ägarna, långivare, kunder, 

leverantörer etc. och även om de har olika syften med att bedöma ett företag så utgår de 

alla från samma siffror. Den som funderar över att investera i aktier vill avgöra om det 

finns en god potential för avkastning, medan för långivaren är det förmågan att betala 

tillbaka lånet som är relevant. 

 

Företagsvärdering bygger på en rad olika metoder som denna studie inte kommer att 

beskriva i detalj. Det värderingsmetoderna har gemensamt är att alla syftar till att ge ett 

rättvisande och jämförbart mått av företagets nuvärde. Metoderna används av analytiker 

för att kunna värdera företag utifrån deras historik för att kunna göra prognoser för 

företagets framtida värde. Värdet kan utgå ifrån till exempel bokfört värde, börsvärde, 

likvidationsvärde etc., och beroende på analytikerns perspektiv uppfattas värdet av 

företagets samtliga skulder och aktier olika.  Företagsvärderingsprocessen resulterar 

alltså inte i ett absolut värde som är enhetligt i alla situationer utan är kontextuellt.  

Ett företag kan värderas utifrån en teknisk analys av marknadspriset, eller en 

fundamental analys av mer djupgående studier av företagets status och framtidsutsikter. 

En fundamental analys kan delas in i olika moment som till exempel strategisk analys 

som syftar till att identifiera vinstdrivare och risker i företagen genom att undersöka 

branschen som företaget opererar i och jämföra konkurrensfördelar med andra företag 

(Nilsson et al., 2013, s. 22). Det ingår även en finansiell analys som har syftet att 

utvärdera företagets historiska utveckling och utifrån detta bedöma företagets framtida 

resultat. Både nyckeltals- och kassaflödesanalys är två viktiga verktyg i denna metod 

som bedömer lönsamhet och finansiell situation respektive likviditet och finansiell 

flexibilitet (Nilsson et al., 2013, s. 23). Dessa analyser tillsammans med en analys av 

företagets redovisning ligger till grund för en prognos som ger en bild över företagets 

framtida ekonomiska situation. Prognosen ligger till grund för bedömningen av 

företaget både vid kreditvärdering och vid kapitalplacering.  

 

Inom kreditgivning bedömer banken företagets återbetalningsförmåga. För denna 

bedömning utför banken en finansiell analys av företaget. I kreditbedömningen ingår att 

se över företagets ekonomiska situation för att bedöma risker och lönsamhet genom att 

titta på företagets rörelseintäkter, balansomslutning, soliditet, kassaflöde med mera. 

Men det är även viktigt att utvärdera affärsidé, ledningens kapacitet och andra faktorer i 

omvärlden, såsom marknad, bransch, kunder och konkurrenter (Svedin, 1992, s. 26-31). 

Speciellt inom kreditgivning ingår även en grad av intuition i bedömningsprocessen. En 
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erfaren kreditgivare upplever en känsla av överensstämmelse när ett förslag motsvarar 

deras föreställningsram (Trönnberg & Hemlin, 2012, s. 11). Att använda sig av intuition 

underlättar processen för bedömaren, däremot finns även nackdelen att intuition bygger 

i stor grad på personkemi, vilket är emotionellt och inte baseras på rationella 

bedömningar (Trönnberg & Hemlin, 2012, s. 12).  

 

Begreppet företagsvärdering använder vi i denna studie som ett samlingsbegrepp både 

för den bedömning av företag som sker inom kapitalplaceringsprocessen och vid 

kreditgivning. Processerna är olika men bygger båda på att bedöma ett bolags 

ekonomiska framtidsutsikter. Studien fokuserar på företagsmarknaden, kreditgivning till 

privatpersoner behandlas inte. 

 

2.1.2 Hållbarhet 

Begreppet hållbarhet har historiskt varit en samhällsutvecklingsfråga som vuxit fram ur 

frågan om jordens tillgångar och länders socio-ekonomiska utveckling. Den mest 

citerade definitionen av begreppet hållbar utveckling kommer från rapporten ’‘Vår 

gemensamma framtid’’ som World Commission on Environment and Development 

(WCED) presenterade 1987. Rapporten kallas ofta Brundtland-rapporten, efter 

kommissionens ordförande Gro Harlem Brundtland. I rapporten definierades hållbar 

utveckling: “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Borglund et al., 2012, s. 136-139). 

 

Vi har valt att använda begreppen “hållbarhet” och “hållbara investeringar” 

genomgående, för att vi anser det vara det bredaste, men där det specifikt är något av de 

andra begreppen som passar bättre, eller vi hänvisar till ett ursprungssammanhang, 

behålls begreppen som används där. Hållbarhet syftar på hållbar utveckling som står för 

att ta hänsyn till vad miljön, människors hälsa och ekonomin tål och bygga ett 

långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där mänskliga behov uppfylls (Sjöström, 

2014, s.11).  

 

Inom finanssektorn används ofta begreppet ESG, som står för Environment, Social och 

Governance. Begreppet har sitt ursprung i de frågor som inte traditionellt sett inkluderas 

i den finansiella analysen. Environment står för miljöfrågor, Social för sociala frågor 

och Governance för bolagsstyrning. Bolagsstyrning kan handla om frågor som 

styrelsens sammansättning, transparens och ersättningsnivåer (Borglund et al., 2012, s. 

209). Andra vanliga begrepp är CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp 

som beskriver företagens ansvar i samhället. Begreppet inkluderar både ansvar för 

sociala frågor och miljöfrågor (Borglund et al., 2012, s. 22). Inom finansbranschen finns 

även ett begrepp för hållbara investeringar, SRI, Socially Responsible Investments, som 

används om investeringar där hänsyn har tagits till ESG-frågor (Borglund et al., 2012, s. 

210).   

 

En annan vanlig definition på hållbarhet är att alla de tre aspekterna miljö, ekonomi och 

sociala aspekter, de så kallade “ tre benen”, ska finnas med. Det räcker att ett av dessa 

ben saknas för att något inte ska anses vara hållbart. Miljöhänsyn är en aspekt av 

hållbarhet, och om det finns risk att den inte är uppfylld innebär det därmed en 

hållbarhetsrisk. Det samma gäller för risker vad gällande ekonomi och sociala hänsyn. 

Alla aspekter måste vara uppfyllda för att något skall anses vara hållbart.   
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2.2 Hållbarhet i finanssektorn 

En banks verksamhet påverkar hållbarhet på flera sätt, men den direkta påverkan av 

tjänsteresor, kontorsmaterial och fastighetsförvaltning är en mindre del. Den största 

påverkan sker indirekt genom de verksamheter som banken ger krediter till eller 

investerar i (Swedbank, 2014, s.16). Förutom genom att anpassa sin kärnverksamhet 

och sina produkter kan banker medverka till ett bättre samhälle genom sin normativa 

roll som rådgivare i ekonomiska frågor (Sjöström & Sweet, 2010, s. 212). Att erbjuda 

verksamheter kapital till investeringar är en av finansmarknadens viktigaste uppgifter 

(Sjöström, 2014, s. 117). Inom kreditgivning är det viktigt för en bank att förstå vilka 

risker och möjligheter som finns för de aktuella verksamheterna, inklusive de kopplade 

till hållbarhet, och att försöka förebygga riskerna. Detta är både en nytta för kunden men 

också en fråga om bankens lönsamhet (Swedbank, 2014, s.7).  

 

Redan 1992 uppmärksammades bankers ansvar för miljöfrågor när ett stort antal banker 

signerade United Nations Environment Programme, UNEP:s “Statement by Banks on 

the Environment and Sustainable Development” (UNEP, 2011). Genom att signera 

UNEP:s Statement visade bankerna att hållbar utveckling måste rankas som en av de 

högsta prioriteterna av banker och att banker är en viktig aktör mot hållbar utveckling. 

Genom detta ställningstagande skrev bankerna under på att anta principer för 

miljöskydd i sina interna processer samt även integrera miljöaspekter i sina checklistor 

för riskbedömning och riskhantering.   

 

Ett annat viktigt ramverk inom finanssektorn är PRI, Principles for Responsible 

Investments, ett initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan som 

lanserades 2006 och innehåller sex principer för hållbara investeringar. Idag har 1325 

tillgångsägare, investerare och tjänsteleverantörer skrivit under principerna. Principerna 

utgår ifrån två olika antaganden. Ett är institutionella investerares skyldighet mot sina 

förmånstagare att agera för vad som är bäst på lång sikt. Det andra antagandet är 

förvissningen om att ESG-frågor påverkar prestandan hos investeringsportföljer. 

Principerna handlar om att införliva ESG-frågor i investeringsanalyser och 

beslutsprocesser, att vara aktiva ägare, söka att de enheter som investeras i rapporterar 

om ESG-frågor, att främja, samarbeta kring samt rapportera på ESG (PRI, inget 

datum).   

 

För större projektinvesteringar finns ramverket Equator principles, med tio principer för 

att bedöma och hantera kreditrisker kopplade till miljö och socialt ansvar i 

projektfinansiering.  Idag har 80 finansiella institutioner i 35 länder officiellt antagit 

principerna, vilket täcker 70% av internationella projektfinansieringskrediter i 

framväxande marknader. Bakom principerna står den ideella föreningen The Equator 

Principles Association som bildades 2010 (The Equator Principles, 2011). Principerna 

innebär bland annat att låntagaren ska göra en utvärdering av sociala och miljömässiga 

risker och påverkan samt göra en handlingsplan för hur dessa kommer att hanteras. 

Denna typ av finansiering, som innebär att långivaren främst ser till de intäkter som 

genereras av projektet, är vanligtvis stora komplexa installationer som kraftverk, gruvor 

och infrastrukturprojekt (Sjöström 2014, s. 119). För mindre investeringar, eller 

investeringar generellt, har vi inte hittat något erkänt internationellt ramverk.  
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Ett annat internationellt FN-ramverk som finns för företag är Global Compact. Dess tio 

principer berör områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption 

och har undertecknats av över 12000 företag i 145 länder (UNGC, 2013). Global 

Compact används ofta som utgångspunkt för företags policydokument och kan även 

användas i bedömningen av företags hållbarhetsarbete.  

 

Vad gör bankerna faktiskt i praktiken? En studie av 24 svenska bankers 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för år 2011 visar en kritisk bild av bankerna. 

De noterar att de flesta rapporterna ger uttryck för ett väldigt begränsa ansvar, men att 

många har formuleringar om dialog som tolkas som ett möjliggörande för andra, främst 

kunder, att ta ansvar (Alexius & Löwenberg, 2013, s. 34). Studien lyfter också att i flera 

av de inledande avsnitten i bankernas hållbarhetsrapporter finns beskrivningar av en 

gränslös hållbarhetsambition som handlar om att planeten ska räddas för framtida 

generationer men att dessa formuleringar ter sig ganska frikopplade från de beslut och 

handlingar för hållbarhet som beskrivs i resten av rapporterna. Där framhålls det 

snarare, att bankers ansvar är tydligt avgränsat, både till en stödjande och rådgivande 

roll, samt i tid och rum (Alexius & Löwenberg, 2013, s. 35). Studien noterar också ett 

antal punkter som hållbarhetsrapporterna inte nämner, denna lista på diskursiva 

tystnader innehåller bland annat att de studerade hållbarhetsrapporterna inte nämner 

alternativ till ständig ekonomisk tillväxt, inte heller nämner egna tillkortakommanden 

på hållbarhetsområdet. De uttrycker inte någon uttalat moralisk ställningstagande för 

bankens roll och sällan heller nämner de framtida generationer och planetens eller den 

globala kontexten, annat än i mycket svepande inledningsfraser (Alexius & Löwenberg, 

2013, s. 34). Utvecklingen inom hållbarhet har gått snabbt de senaste åren, någon analys 

av hur bankernas årsredovisningar har förändrats sedan 2011 har inte ingått i denna 

studie. 

 

2.3 Hållbarhet i företagsvärdering 

2.3.1 Strategier för hållbarhet i investeringar 

Det finns flera sätt för banker att ta in hållbarhet i investeringsprocessen. Investerarnas 

angreppssätt kan delas in i olika strategier (Eurosif, 2014, s. 8, 67). Flera av strategierna 

innebär positivt eller negativt urval av tillgångar att investera i, det vill säga att välja 

bort eller välja in tillgångar utifrån vissa kriterier. Detta används oftast i utvalda fonder, 

kallade “etiska”, “gröna”, “hållbara” eller liknande termer. Exempel på strategier är 

Tematiska hållbarhetsinvesteringar, vilket innebär investeringar i teman eller tillgångar 

kopplade till utvecklingen av hållbarhet. Tematiska fonder fokuserar på en eller flera 

hållbarhetsfrågor. Bäst-i-klassen är en metod där de ledande eller bäst presterande 

investeringarna inom en kategori väljs ut eller vägs baserat på hållbarhetskriterier. 

Uteslutning av innehav är en strategi att exkludera specifika investeringar eller klasser 

av investeringar, såsom företag, sektorer eller länder. Uteslutning är fortfarande den 

vanligaste strategin hos svenska investerare (Eurosif, 2014, s. 59).  

 

En ökande trend är också integrering av hållbarhetsfaktorer i den finansiella analysen, 

det vill säga att inkludera hållbarhetsrisker och möjligheter i den traditionella finansiella 

analysen och i investeringsbesluten (Eurosif, 2014, s.17). Eurosif definierar strategin 

som strategin att justera den framåtblickande finansiella prognosen för företag som 

fondförvaltare baserar sina investeringsbeslut på. Både positiv och negativ potentiell 
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påverkan av hållbarhetsfrågor bedöms på företagens finanser, vilket i sin tur påverkar 

investeringsbeslutet. Strategin att integrera hållbarhetsfrågor i den finansiella analysen 

har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, speciellt sedan PRI startades 2006. Ett 

stöd för denna strategi ger Praestbro Nielsen & Winther Noergard (2011) som menar att 

för att fånga in det extra värdet av hållbarhetsaspekten krävs en integrerad beslutsmodell 

(Praestbro Nielsen & Winther Noergard 2011, s. 209). Drivkrafterna på 

investeringssidan för att ta in hållbarhetsfrågor i investeringsbeslut vara att minska risk 

eller att försöka överträffa marknaden genom kapitalisering av ökad efterfrågan på 

hållbara produkter. Det kan också handla om att försöka påverka samhället och miljön 

eller eftersträva långsiktig finansiell stabilitet (Eurosif 2012, s. 9). 

 

2.3.2 Hållbarhetsrisker och finansiella risker 

Det är många som inte själva definierar sitt arbete som ESG men som ändå tar ESG-

hänsyn i praktiken (Sjöström 2014, s. 154). När det gäller finansiella risker kopplade till 

hållbarhetsaspekter uppstår frågan om vad skillnaden är mellan finansiella risker 

kopplade till hållbarhet jämfört med andra finansiella risker. Vissa argumenterar att 

införlivandet av icke-finansiell information i portföljhantering inte alls är en 

hållbarhetsstrategi, det är helt enkelt bara en del av en god portföljhantering (Eurosif, 

2012, s. 17). Det anser även Krosinsky (2014, s. 297) där författaren menar att 

hållbarhetsanalys kommer bli “mainstream”, och att det därför i framtiden inte kommer 

finnas något annat investerande. Då hållbarhetsriskerna idag är reella finansiella risker 

finns det ingen speciell typ av investerande som kan kallas hållbart investerande, utan 

det finns bara bra eller dåligt investerande. Att begreppet kan definieras på olika sätt 

och att betydelsen av hållbarhet inte alls är självklar försvårar utforskandet av ämnet. 

Vår studie bygger på antagandet att alla risker som påverkar miljö, samhället eller en 

etisk bolagsstyrning är hållbarhetsrisker. Då en eller flera av dessa aspekter på ett eller 

annat sätt påverkar företaget ekonomiskt, anser vi det vara en finansiell hållbarhetsrisk.  

 

2.3.3 Hur banker tar in hållbarhet vid kreditgivning  

I sin roll som kreditgivare har banker också makt att avgöra vilka som får låna och makt 

att påverka vilka hållbarhetsanspråk som ställs på olika investeringsprojekt (Sjöström & 

Sweet (2010, s. 212). Som tidigare nämnts är det också viktigt för banken att förstå 

vilka risker och möjligheter kopplade till hållbarhet som finns för de verksamheter de 

ska bedöma, och att försöka förebygga riskerna (Swedbank, 2014, s.7).  

 

Tidigare forskning inom hur banker arbetar med hållbarhet vid kreditgivning har bland 

annat visat att det händer att banker nekar företag lån utifrån miljöaspekter. I Thompson 

& Cowtons studie från 2004 använder författarna empiri från alla de 36 banker som 

skrivit under UNEPs ställningstagande 1995 och som hade verksamhet inom 

kreditgivning till företag i Storbritannien. Vanligaste anledningarna till avslag på lån var 

enligt studien en bristande miljöhänsyn, involvering i kärnkraft eller tillverkning eller 

försäljning av ozonnedbrytande kemikalier (Thompson & Cowton, 2004, s. 205). De 

informationskällor som bankerna använder är i första hand årsredovisningar, 

information från företagsbesök och information från personliga intervjuer med 

företagsrepresentanter. Även bankens interna protokoll från tidigare erfarenheter av lån 

till företaget används (Thompson & Cowton, 2004, s. 207). 60% av de tillfrågade i en 
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studie hade en tydlig policy (Thompson & Cowton, 2004, s. 203). En annan studie om 

miljöaspekter (Nandy & Lodh, 2012, s. 91) visar att banker beaktar företags 

miljömedvetenhet i deras beslut om företagslån. De slår fast att mer miljövänliga 

företag, definierat som företag med högre miljöpoäng i studien får mer fördelaktiga lån 

än företag med sämre miljöpoäng. Genom att beakta företags miljömedvetenhet när de 

beslutar om lånekontrakt kan banker minska risken för obestånd (Nandy & Lodh, 2012, 

s. 91). Även Thompson & Cowton (2004, s. 214) ser att banker intresserar sig för 

företagens miljöinformation av anledningen att hantera sina egna risker (Thompson & 

Cowton (2004, s. 215). Weber et al. (2010, s. 39) visar att hållbarhetskriterier kan 

användas för att förutsäga den finansiella prestandan hos en låntagare. De drar 

slutsatsen att hållbarheten i ett företag påverkar kreditvärdigheten.  

 

Vad gäller drivkrafter har det studerats vilka bankernas vanligaste anledningar till att ta 

in miljöaspekter är, och resultatet visade att det oftast handlade om att undvika eller 

minska miljöskulder, hantera miljörisker, följa lagstiftning, prissätta krediter så att de 

bättre speglar den underliggande risken (Cowton & Thompson, 2000, s. 171; Thompson 

& Cowton, 2004, s. 203). Banker är även rädda om sitt anseende och är därför försiktiga 

för att inte bli sammankopplade med illegala eller socialt oacceptabla aktiviteter 

(Thompson & Cowton, 2004, s. 213). 

 

2.3.4 Integrering av hållbarhet i finansiell analys 

Integreringen av hållbarhetsfrågor har vuxit med i genomsnitt 30% om året mellan 2005 

och 2013 (Eurosif, 2014, s. 18) och ESG-data börjar finnas att tillgå från analysföretag 

som tillhandahåller finansiell information till investeringsbranschen. Intresset bland 

investerare för ESG har ökat, drivkraften är att hitta fördelar av att vara i framkant med 

att inkludera ESG-data i investeringsbesluten (Park & Ravenel, 2013, s. 62). Den 

information som investerare använder sig av är framåtblickande icke-finansiell 

information och interna strukturen på bolaget. Denna information är även positivt 

relaterad till analytikernas prognosnoggrannhet (Orens & Lybaert, 2007, s. 267-268).  

 

Det finns dock en del hinder från att ta in ESG i mainstream investeraranalys. 

Framförallt för att ESG-data till skillnad från traditionella finansiella data inte är 

kvantitativ i samma utsträckning. ESG är ofta kvalitativ, och dessutom är tillgänglig 

data inte komplett och inte konsekvent. Detta beror på att stor del är frivillig 

rapportering fortfarande (Park & Ravenel, 2013, s. 62). 

 

Försök har gjorts att ta in ESG i existerande finansiella analysmodeller, bland andra 

Castro & Chousa, (2006). Även PRI har publicerat en rapport med en metod för 

integrerad analys (PRI, 2013) Bloomberg LP har utvecklat ett värderingsverktyg för 

mainstream analytiker med kvantitativ introduktion till ESG-frågor som Park & 

Ravenel (2013, s. 62) tror kommer få stort genomslag hos många 

investeringsbeslutsfattare. 
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2.3.5 Materialitet  

Begreppet materialitet kan innebära olika saker, inom ESG-området används det för att 

definiera vilka risker som är finansiellt betydelsefulla, eller snarare vilken information 

om företagen som ger underlag till en investerare att bedöma detta (Sjöström, 2014, s. 

133).  

 

Ett sätt att ta reda på var som är materiell information är genom materialitetstest, som 

kan ge underlaget som ska hjälpa investeraren att bedöma risken (Sjöström, 2014, s. 

133). I en rapport från Harvard föreslås en modell med fem infallsvinklar för att 

identifiera materiella ESG-aspekter; Finansiella, juridiska, branschnormer, 

intressentfrågor, och innovationsmöjligheter (Lydenberg et al., 2010, s. 21). Att 

identifiera de materiella ESG-aspekterna kan ge flera fördelar. Det möjliggör att de 

integreras i finansiella värderingsmodeller, de kan också komplettera den 

standardiserade finansiella rapporteringen och det gör också att specifika indikatorer 

kan utvecklas för att komplettera de traditionella finansiella måtten (Sjöström, 2014, s. 

136).  

 

De fem infallsvinklarna i materialitetstestet återkommer i flertalet studier på vilka 

faktorer som påverkar positiva ekonomiska effekter på företagen. Sjöström (2014, s. 

133) nämner att goda kontakter med intressenter kan ge positiva effekter på 

resultaträkningen. Attig et al. (2013, s. 679) visar att bättre kreditbetyg erhålls på grund 

av mindre exponering för juridiska- och varumärkesmässiga risker. Sjöström (2014, s. 

139-140) ser även positivt samband genom effektivisering och innovation.  

 

2.4 Sammanfattning av teoretiska referensramen  

Det finns en mängd litteratur i ämnet hållbarhet och finansiering. Vi har i den teoretiska 

referensramen valt ut ett antal aspekter ur litteraturen för att besvara vår fråga om hur 

hållbarhet beaktas. Att det förekommer att hållbarhet beaktas av banker, både i 

kreditgivning och vid investeringar är tydligt då litteraturen studeras. Vid kreditgivning 

kan till exempel bristande miljöhänsyn eller inblandning i kärnkraft ge avslag på 

låneansökan. Inom investeringar används flera olika strategier för att välja in eller välja 

bort företag inom fondförvaltning. En ökande trend är även att ta in hållbarhet i den 

finansiella analysen. Informationen till bedömningarna kommer oftast från 

årsredovisningar och personliga möten eller intervjuer med företagen. En stor drivkraft 

för bankerna för att ta in hållbarhet i företagsbedömning är riskhantering, där särskilt 

anseenderisker är en av anledningarna som lyfts fram. Det finns dock mycket kvar att 

göra om man ser till vad bankerna berättar om i sina hållbarhetsredovisningar. De 

beskriver en förståelse och medvetenhet för hållbarhetsfrågans utmaningar, men i 

praktiken har inte många åtgärder gjorts.  

 

Vår fråga om hur hållbarhet beaktas är en omfattande fråga som kan innefatta en mängd 

olika delfrågor. I referensramen har vi valt ut ett antal olika aspekter som vi anser 

bygger upp den bakgrund som hjälper oss när vi utifrån vår empiri ska besvara 

forskningsfrågan.  
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3. Teoretisk metod 

Rapportens metodbeskrivning är delad i två kapitel, detta första kapitel beskriver den 

teoretiska metoden och det nästföljande kapitlet behandlar den praktiska metoden. Vi 

inleder första detta kapitel med att beskriva vår förförståelse inom ämnet. Vi går 

därefter igenom de metodologiska utgångspunkter och hur dessa påverkar studien. Vi 

beskriver först de mer övergripande frågorna om epistemologi och ontologi som ligger 

till grund för studien för att sedan gå in på det angreppsätt, metod och forskningsdesign 

som vi har valt.  

3.1 Förförståelse 

I egenskap av författare till denna uppsats påverkar vår förförståelse hur vi uppfattar och 

kategoriserar det undersökta ämnet. Vi som är författare till denna studie är båda 

studenter i ekonomi och har läst ett flertal kurser vid handelshögskolan på Umeå 

universitet och Stockholms universitet. Dessutom har vi båda ytterligare omfattande 

studier vid andra fakulteter främst inom det naturvetenskapliga området. Utöver detta 

har en av oss dessutom en flerårig yrkesbakgrund inom området miljö och hållbarhet, 

och den andre har studier på forskningsnivå i biokemi. Vår blandade bakgrund inom 

andra ämnen gör att vårt förhållningssätt får en karaktär av tvärvetenskap i och med att 

vi påverkas av våra tidigare kunskaper i ämnet.  

 

Vi är båda sen tidigare intresserade av miljö och hållbarhetsfrågor och har därför 

värderingar om frågor som berör ämnet som vi studerar. Det är vår personliga 

uppfattning alla samhällets institutioner och individer bör medverka till ett hållbart 

samhälle och därmed inkluderas även de investerare som studien avser att studera. Det 

är också vår uppfattning att samhället nu befinner sig i ett paradigmskifte där samhället 

är på väg mot en hållbarare samhällsstruktur. Vi anser att det finns ett positivt värde i att 

hållbarhets frågor lyfts för att skapa medvetenhet om utvecklingen som nu sker och 

därmed också att medvetenheten hos investerare ökar. 

 

Att vi har goda förkunskaper inom hållbarhetsområdet innebär dock att vi har en 

införståddhet inom området som kan påverka hur öppna vi är för att ta in nya 

perspektiv. Vi ser en risk i att genom våra omfattande kunskaper, engagemang och 

värderingar skulle kunna influera empiriinsamlingen och tolkningen av denna i 

analysen. Vår rapport bygger dock inte på vår personliga övertygelse utan vi avser att 

förhålla oss objektiva i vår analys och inte utgå ifrån våra egna värderingar. 

Medvetenheten hos oss om våra egna värderingar gör att vi kan minska riskerna för att 

vi får en missvisande tolkning av våra resultat.  

 

3.2 Metodologiska utgångspunkter  

Detta kapitel om studiens metodologiska utgångspunkter beskriver premisserna för hur 

forskningsfrågan skall besvaras genom att visa på hur kunskap samlas in och hur vi 

förhåller oss till kunskap. De utgångspunkterna är av central betydelse för vilken 

kunskap som vi väljer att söka. Vi har valt att utföra en kvalitativ studie med ett 

deduktivt synsätt, det vill säga forskningen styrs av de teorier som finns. Vi har en 
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konstruktionistisk ståndpunkt vilket innebär att vi är införstådda med att de sociala 

företeelser vi studerar påverkas av studien. Det innebär även att vi inser att vår 

beskrivning av bankernas arbete är vår tolkning och inte någon absolut verklighet. 

  

Inom hållbarhetsområdet är det även relevant att tala om en annan sorts verklighetssyn, 

nämligen utgångspunkten för vad som har ett värde. Vi väljer att i detta arbete utgå från 

ett antropocentriskt synsätt, dvs. att människan är alltings centrum. Detta synsätt anser 

att det är endast människan som har ett värde i sig och att naturen endast har det värde 

som tillskrivs den av människan. Alternativet vore ett biocentriskt eller ekocentriskt 

synsätt, det vill säga att varje enskilt liv respektive ekosystemet, har ett värde oberoende 

av människan (Ariansen, 1992, s. 107). Ambitionen är att denna studie ska kunna 

användas som ett hjälpmedel för företagen genom att visa på hur banker beaktar deras 

hållbarhetsarbete. Att utgå från antropocentrismen är en förutsättning för detta. Inom 

ekonomi är antropocentrismen det förhärskande synsättet som är i många fall är outtalat 

då det är underförstått. Att frångå antropocentrismen i vår argumentation skulle leda till 

att bankers och företags lönsamhet skulle direkt kunna ställas emot miljöhänsyn vilket 

vi inte avser att göra.  

 

3.2.2 Konstruktionism 

Konstruktivismen är en ontologi som menar att verkligheten, eller aspekter av 

verkligheten, är socialt konstruerade, dvs. att verkligheten är skapad genom kollektivt 

handlande och mellanmänsklig interaktion (Bryman, 2013, s. 37). Konstruktivistisk 

ontologi präglas av intersubjektivitet, det vill säga att verkligheten byggs upp av flera 

personer, men att det som förnims endast är ur en persons perspektiv och måste därför 

sättas in i en kontext för att skapa en förståelse. Med intersubjektivitet menas att 

egenskapen då minst två personer delar samma subjektiva förståelse om ett subjekt 

(Molander, 1998, s. 162).  

 

Den konstruktivistiska verkligheten är ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala 

företeelser, samtidigt som den också är i ett tillstånd av ständig revidering (Bryman, 

2013, s. 37). Vi är medvetna om att vår version av verkligheten som vi beskriver den 

inte är den slutgiltiga och att den endast utgörs av det specifika fallet som undersöks. 

Det som undersöks av oss utgörs endast av ett mindre antal individers personliga 

hantering av hållbarhet i företagsvärdering och därför gör vi inte anspråk på något mer 

än ett begränsad ställningstagande rörande fenomenet. För att besvara vår 

forskningsfråga utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv måste vi ta hänsyn till att våra 

respondenter är bärare av personliga åsikter och värderingar som präglats utifrån den 

organisation de arbetar för. Som forskare kan vi inte dra generella slutsatser utifrån alla 

medarbetare utan vi kan endast se till de specifika respondenterna sin ingår i vår studie.  

 

Vi som är författare till denna studie lägger ett positivt värde i en ökande miljöhänsyn 

genom ett hållbart arbete. Vår förhoppning är att genom att använda oss av 

konstruktivism som vår ontologi ge en djupare kunskap i frågan. Genom att belysa att 

verkligheten är en mellanmänsklig skapelse vill vi visa att den därmed går att påverka 

inte bara av oss, utan även alla som deltar i diskursen. Utifrån att kritiskt ifrågasätta hur 

hållbarhetsfrågor hanteras i företagsvärdering hoppas vi kunna bidra till att förbättra 

förutsättningarna i relationen mellan företagen och de som värderar deras 

hållbarhetsarbete.  
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Ett ytterligare potentiellt resultat med att denna studie har en konstruktivistisk ontologi 

är att genom våra frågor och möten med respondenterna samt den slutgiltiga rapporten 

påverkar dessa att verka för en hållbarare inriktning i sin yrkesroll. Det ligger i linje 

med konstruktivismen att varje mellanmänsklig interaktion skapar en ny verklighet och 

eftersom vi bidrar med våra frågeställningar tvingar det respondenten att ifrågasätta sina 

egna arbetsmetoder och utgångspunkter för företagsvärdering. Denna påverkan är dock 

inte studien syfte men vi är medvetna att en sådan påverkan kan ske och att den 

samtidigt är önskvärd följdverkan ur vår synvinkel.  

 

3.2.1 Hermeneutisk epistemologi  

Hermeneutiken är en forskningsmetod som bygger på tolkning. Forskare med en 

hermeneutisk metod söker inte efter en absolut sanning eftersom det enligt 

hermeneutiken handlar om att söka en sanning utifrån respondentens perspektiv 

(Bryman, 2013, s. 32). Vi vill genom vårt hermeneutiska synsätt i denna rapport skapa 

en förståelse och beskriva den insamlade empirin genom vår tolkning. Då 

hermeneutikens fokus ligger på att tolka och översätta det empiriska material som 

samlats in är det viktigt att vi är medvetna om vår förförståelse så att den inte påtvingas 

läsaren (Ödman, 2007, s. 102). Det är främst genom respondenternas ord som deras 

egna erfarenheter och upplevelser skapar en ökad förståelse (Kvale, 2007, s. 102). Vår 

utgångspunkt i denna studie är ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi lägger fokus på 

respondentens egna upplevelser och erfarenheter. Det finns inget exakt svar på frågan 

om hur hållbarhetsfrågor beaktas eftersom det är kontextuellt, därför är hermeneutiken 

den bästa utgångspunkten.   

 

Förförståelsen och åsikter vi har gör att vi riskerar att ofrivilligt tolka vårt insamlade 

material på ett vinklat sätt, därför är det viktigt att vi effektivt kan samarbeta 

sinsemellan för att minska risken för att tolkningsarbetet förvränger resultatet. Det är 

vår strävan att utifrån det hermeneutiska perspektivet tolka det insamlade materialet så 

förutsättningslöst som möjligt. Det är alltså viktigt att vi rättvist lyckas fånga det 

respondenten förmedlar. Med hjälp av hermeneutiken tror vi att vi kan finna ett större 

djup i vår forskningsfråga än om positivism hade använts som kunskapssyn, då 

hermeneutiken tillåter oss att tolka våra respondenter verklighet genom deras ord.  

 

Att kunna vara öppen för nya infallsvinklar och kritiskt granska är viktigt när materialet 

tolkas. Vår studie har en relativt liten omfattning, ett större empiriskt material hade ökat 

trovärdigheten i att besvara forskningsfrågan. Med ett större empiriskt material hade 

objektiviteten ökat genom att vi som forskare hade haft fler olika infallsvinklar av 

verkligheten att förhålla oss till. Vi har som målsättning att vår förförståelse ska 

uppväga en del av bristerna i empirins omfattning vad gäller att kontextualisera.  

 

3.2.3 Deduktivt angreppssätt  

Det deduktiva angreppssättet ger upphov till ny kunskap genom att tidigare teorier 

kopplas med den insamlade empirin. Forskningsfrågan besvaras genom en 

härledningsprocess av empirin baserat på redan existerade forskning (Bryman, 2013, s. 

26). I denna studie används det deduktiva angreppsättet då vi utgår ifrån tidigare 
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forskning i området och baserar vår forskningsfråga utifrån det gap som vi identifierat i 

forskningen inom hållbarhet och företagsvärdering. De teorier vi upptäckt och använt 

oss av har kopplats samman med den empiri vi samlat in för att sammanställas i en 

analys om hur hållbarhet värderas av kapitalplacerare och kreditgivare vid värdering av 

företag. Med utgångspunkt i denna koppling kommer vi att kunna skapa en bild över 

hur hållbarhet beaktas av banker i företagsvärdering.  

 

En anledning till att vi valt att inte använda induktion som angreppssätt i denna studie är 

att det skulle bli för omfattande för denna studie. Det induktiva elementet finns dock 

närvarande i vår studie i och med att när vi utfört våra intervjuer gick vi återigen tillbaka 

till den vetenskapliga litteraturen för att knyta samman vår teori och empirin. Denna 

återkoppling är ett avsteg ifrån det rent deduktiva angreppssättet men är samtidigt 

mycket vanligt att det sker eftersom att vår syn på litteraturen kan ha förändras på grunt 

av intervjuerna (Bryman, 2013, s. 27). Intervjuerna påverkar oss inte bara direkt genom 

de svar vi får utan även indirekt då det öppnar för nya tankar och frågeställningar vilket 

får till följd att den vetenskapliga processen inte kan betecknas fullständig deduktiv utan 

har även ett inslag av ett induktivt angreppssätt.  

 

3.2.4 Kvalitativ metod  

För att samla in empirin i denna studie har vi valt att göra en kvalitativ studie. Den 

kvalitativa metoden är en forskningsstrategi som passar bra tillsammans med den 

konstruktivistiska ontologin och hermeneutiska epistemologin som är våra 

utgångspunkter (Bryman, 2013, s. 40). Vår kvalitativa studie kommer att omfattas av ett 

mindre antal intervjuer och för att försöka besvara forskningsfrågan utifrån dessa är det 

därför viktigt att hitta de specifika orden som kan svara mot studiens syfte. Det är dock 

inte det generella som är av huvudsakligt intresse, eftersom detta är en kvalitativ studie 

är det snarare det träffande och beskrivande om hur respondenterna agerar i sin 

yrkesroll. 

 

Precis som att i ett deduktivt angreppssätt finns alltid ett inslag av induktion så finns det 

alltid också ett inslag av kvantitativ metod i den kvalitativa (Bryman, 2013, s. 41). Det 

kvantitativa empiriinslaget i vår studie är att när vi registrerar att likartade ord och 

aspekter belyses av respondenterna flera gånger uppfattas det av oss som mer viktigt för 

dem. I tolkningen av de aspekter som flera respondenter har lagt vikt vid kommer vi 

därmed också att ge dessa aspekter en större betydelse i vår analys.   

 

Vårt syfte med att använda en kvalitativ metod är att den är lämplig för att ge upphov 

till nya teorier, i motsats till kvantitativ metod som oftast används för att testa teorier, 

och utifrån vår teori ge en bild över hur hållbarhetsaspekter används i företagsvärdering. 

Vi tror att den kvantitativa metoden inte skulle vara lämplig för denna studies syfte 

eftersom det är ett så pass komplext område för att försöka kvantifiera empirin på ett 

rättvisande sätt. Den kvalitativa metodens styrka är att den kan fånga det unika snarare 

än det generella och kan därmed fånga kontexten på ett sätt som inte kvantitativ 

forskning kan, vilket gör den mer lämpad för vårt arbete (Bryman, 2013, s. 363). Vi vill 

beskriva hur de arbetar med frågorna genom att fånga deras egna upplevelser genom 

deras egna ord på ett sätt som är svårt att kvantifiera.  
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Utifrån språket förmedlar respondenterna sina erfarenheter i berättelser, som är den 

form vi kan fånga upp deras verklighet genom. Genom respondenternas berättelser 

bildar intervjuare och respondent tillsammans intersubjektiv förståelse kring fenomenet 

(Molander, 1998, s. 160). Genom den kvalitativa metoden kan vi som forskare därmed 

få en djupare kunskap genom att förhålla oss öppna till vad respondenterna berättar, 

detta görs främst genom att ställa flera öppna frågor till några få respondenter snarare än 

några få ytliga frågor till många respondenter.  

  

3.3.5  Tvärsnittsstudie 

Den forskningsdesign som vi anser vara den bäst lämpade för att nå vårt syfte är att 

använda oss av en tvärsnittsstudie, vilket innebär att vi samlar in data från mer än ett 

fall, vid en viss tidpunkt (Bryman, 2013, s. 64). Forskningsdesignen utgör den ram inom 

vilken undersökningen sker och i vårt fall innebär det att undersöka hur några få 

anställda på banker arbetar med kreditgivning och kapitalplacering. Tvärsnittsstudien 

studerar verkligheten vid en visstidpunkt och utifrån denna tidpunkt beskrivs situationen 

där respondenterna verkar. Alternativet, att genomföra en fallstudie, ansåg vi vara för 

omfattande för att hinna med och att det förutsatta att vi fick omfattande access till dem 

vi i så fall avsåg att intervjua vilket kunde bli problem då vi visste att respondenterna är 

mycket upptagna. För att kunna besvara vår forskningsfråga försökte vi skapa en så 

heltäckande bild som möjligt, därför valde vi att jämföra medarbetare på olika banker 

för att försöka fånga flera perspektiv. Ingen respondent hade därför samma yrkesroll 

och arbetsgivare. På så sätt finns även möjligheten att jämföra respondenterna utifrån 

flera kategorier, såsom yrkesroll, arbetsgivare, personligt intresse etc. Vårt fokus ligger 

på personerna och inte på banken i sig, men det finns alltid policy och riktlinjer hos en 

arbetsgivare och dessutom en arbetskultur som kan påverka hur mycket vikt som läggs 

vid olika frågor. Därför kommer också banken att indirekt bli jämförd. Den insamlade 

kvalitativa empirin kommer genom tvärsnittsdesignen kunna användas på ett adekvat 

sätt för att upptäcka samband och mönster och därigenom kunna skapa en bild av 

fenomenet hållbarhet i företagsvärdering.  
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4. Praktisk metod 

Detta kapitel behandlar studiens upplägg och genomförande, samt teorisökningens 

genomförande och kritik till de använda källorna. Kapitlet avslutas med en genomgång 

av de etiska hänsynstaganden som gjorts under genomförandet av studien. 

4.1 Litteratursökning  

Litteraturen söktes bland annat genom universitetets sökmotor som använder en rad 

olika databaser. Vi sökte även genom att följa referenser i artiklar och citeringar av 

artiklarna vi hittade, samt tittade bland förslag på liknande artiklar som kom upp i 

databasers sökningar.  Vi började med att söka på ord som SRI, ESG, CSR och 

utskrivningarna av dessa tillsammans med ord som financial analysis, business 

valuation, bank sector, credit, loan, aspects, criteria och dimensions. Även non-financial 

disclosure, corporate social disclosure, environmental disclosure och ESG integration, 

sustainability, etc. användes som sökord. 

Sökningarna gjordes enbart på engelska.  

 

Annan använd litteratur är böcker som vi hade sedan tidigare, kurslitteratur inom 

finansiering och vetenskapsteori. Vi har även sökt på organisationers webbsidor för att 

hitta rapporter och studier.  

 

Vi har endast använt peer review artiklar och främst letat efter studier från 2008 och 

senare eftersom hållbarhet är ett så nytt ämne och äldre artiklar därför tappar i relevans.  

En del artiklar är dock äldre, vissa med insamlad data från mitten på nittiotalet. 

Studierna är även gjorda i olika delar av världen vilket skulle kunna påverka relevansen.  

 

4.2 Urval och access 

För att besvara vår forskningsfråga om hur medarbetare på banker arbetar med 

hållbarhet i företagsvärdering valde vi att vända oss till storbankerna i första hand 

eftersom de mest troligt är de som kommit längst i det systematiska arbetet om man 

bortser från de mer nischade bankerna som hade kunnat vara ett alternativ. Nischade 

banker hade dock inte hjälpt oss nå syftet då de inte utgjort ett representativt urval av 

bankkontor i Sverige.    

 

Vi ställde frågan till fem större banker. Frågan ställdes inledningsvis genom ett 

personligt besök på kontoren kompletterat med ett brev som överlämnades. På Bank 1 

(B1) fick vi direkt kontakt med biträdande chef på Företagsavdelningen som erbjöd sig 

medverka samt själv tillfrågade ytterligare en person i sin grupp. På Bank 2 (B2) blev 

vi, efter mailkontakt med vice kontorschef, hänvisade till chefen för diskretionär 

förvaltning som blev tilldelad uppgiften. Ett annat kontor i samma bank kontaktades via 

mail, kontorschefen svarade att han själv skulle medverka. Ytterligare ett B2-kontor 

kontaktades via mail, utan svar. B3 kontaktades via telefon, därefter följde en mail-

växling som resulterade i att företagsrådgivaren som svarat valde att medverka. Även 

Nordea och SEB besöktes men avböjde, SEB hänvisade till att de på kontoret aldrig 

medverkar på studentuppsatser. Det hade varit givande att även få ta del av Nordeas och 
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SEB:s perspektiv, men vi bedömer att tre banker är tillräckligt för den omfattningen 

som denna studie tillåter och i detta fall hade vi möjlighet till en noggrannare 

bearbetning och att ha flera respondenter från två av bankerna.    

 

Tabell 1. Sammanfattning av respondenterna.  

Respondent  Bank Yrkesroll Arbetsuppgifter  Erfarenhet 

Adam B1 biträdande chef 

företagsavdelningen 

Kreditgivning Över 40 år 

Bertil B1 företagsrådgivare Kreditgivning Över 15 år 

Ceasar B2 chef diskretionär 

förvaltning 

Placering Över 10 år 

David B2 kontorschef Kreditgivning, 

Placeringar 

Ca10 år 

Erik B3 företagsrådgivare Kreditgivning, 

Placeringar 

Över 10 år 

 

4.4 Intervju  

Intervjun är det verktyg genom vilken interaktionen mellan forskare och respondenterna 

sker. Under intervjun ställs frågor som ska försöka besvara forskningsfrågan genom att 

klargöra respondenternas personliga kunskaper, åsikter och tankar om ämnet. Genom en 

intervju har vi fått möjlighet att få mer uttömmande svar än i en mer styrd metod, som 

enkätundersökning. Det finns större möjlighet att ta in mer komplexa och uttömmande 

svar samt vara öppen för att ny information än den som forskarna kunde förutspå och 

därigenom lagt in i sina frågor.  

 

En kvalitativ intervju undersöker hur intervjupersonerna erfar och uppfattar omvärlden. 

Genom den kvalitativa intervjun vill forskare förstå de centrala teman som den 

intervjuade upplever och förhåller sig till. Detta gäller både de direkt uttalade 

beskrivningarna, men även innebörden av det som sägs mellan raderna (Olsson och 

Sörensen, 2011, s. 134).  

 

4.4.1 Förberedelser 

Intervjumallen som togs fram bestod av ett begränsat antal öppna frågor som grund, och 

för varje av dessa ett antal följdfrågor att ställa om dess svar inte framgick av det första 

svaret.  

 

Intervjumallen konstruerades på ett sådant sätt att den dels skulle täcka alla delar av vår 

frågeställning utan att för den delen skulle uppta för mycket av respondenternas tid. Vi 

gjorde avvägningen att omkring 30 minuter skulle behövas för att besvara våra frågor. 

Hade vi haft mer omfattande frågor hade det kunnat minska viljan till deltagande hos 

respondenterna, å andra sidan hade vi haft för få frågor hade vi inte haft tillräckligt med 

empiri för att kunna göra en tillförlitlig analys. Eftersom att intervjuerna i de flesta fall 

höll sig runt 30 min dra vi slutsatsen att vi hade gjort en korrekt uppskattning. Efter 30 

min upplevde vi att frågeställningarna i stort var uttömda. 
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4.4.2 Intervjuns struktur 

Denna studie baseras på intervjuer av semi-strukturerad form (Bryman, 2012, s. 471), 

det vill säga med vissa frågor fastställda, men med möjlighet att ställa följdfrågor 

utifrån respondenternas svar. Vårt syfte med att använda en semi-strukturerad form är 

att den passar för att kunna ta del av respondenternas verklighet. Med denna form av 

intervjuer hade vi förhoppningen att respondenterna skulle berätta så mycket som 

möjligt men samtidigt inte förlora fokus på syftet med intervjun.  

 

Anledningen till att vi inte valde en helt strukturerad form var att vi inte tror att det vore 

passande för denna studie av två anledningar. Både att vi inte vet så mycket om 

respondenternas förkunskaper om hållbarhet och ämnets komplexitet gör det mycket 

svårt att ställa frågor på en passande nivå. Det hade också kunnat passa med en mer 

öppen struktur på frågorna men vi tror att denna form skulle ta längre tid och kräva mer 

av intervjuaren, då det skulle krävas att hela tiden balansera mellan aktivt lyssnande och 

styrande av samtalet, då det som berättas i ännu högre grad behöver förstås innebörden 

av och parallellt sättas in i sitt sammanhang mot studiens syfte.   

4.4.3 Intervjufrågornas innehåll  

Vi valde att lägga upp intervjuerna i tre steg, se bilaga 1. För att förstå respondenten och 

kontexten bad vi respondenterna först att berätta om sin yrkesroll och hur 

företagsvärdering kommer in i deras arbete. Sedan fortsatte vi med att fråga om hur 

organisationen arbetar med hållbarhet. De tre grundfrågorna var öppna och omfattande 

för att få ut så mycket som möjligt av respondentens egna tankar. Följdfrågorna var av 

mer sluten art för att få specifika svar på frågorna om detta inte framgått innan eller för 

att verifiera att innebörden i svaret svarade mot den specifika frågeställningen (Krag 

Jacobsen, 1993, s. 100). En del följdfrågor hade vi förberett på intervjumallen men det 

hände även under intervjun att respondenten bads specificera, exemplifiera eller 

verifiera. Genom detta upplägg kunde vi dels öppna för respondentens spontana svar 

och dels styra vilket ämne de skulle berätta mer om.  

 

Av de förberedda följdfrågorna fanns inledningsvis att respondenterna skulle berätta om 

hur insatta de upplevde sig vara samt om det hade ett personligt intresse för 

hållbarhetsfrågor. Vad gäller organisationens hållbarhetsarbete frågade vi om hur 

organisationen arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor. Vi frågade även hur riktlinjer 

och policys används av respondenten. Följdfrågor om hur hållbarhet beaktas i 

företagsvärdering var till exempel ett antal frågor som specificerade vad de beaktade 

kopplat till hållbarhet, nämligen juridiska och finansiella risker, branschnormer och 

specifika branschfrågor, hänsynstagande till vad andra intressenter tycker om företaget, 

samt möjligheter till värdeskapande och innovation, samtliga kopplade till 

hållbarhetsaspekter. Vi frågade även om vilka informationskällor respondenterna 

använder sig av för att få information om hållbarhet och om företagen de värderar, 

vilken informationskälla som var viktigast samt ett par avslutande frågor om ifall 

respondenterna sett finansiella fördelar med att ta in hållbarhetsfrågor och ifall de tror 

att hållbarhet är ett växande område inom företagsvärdering.  
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4.4.4 Utförandet 

Intervjuerna utfördes på plats på respektive respondents kontor eller i ett seminarierum i 

närheten. Under intervjuerna gjordes en ljudinspelning, vilken möjliggjorde att svaren 

kunde transkriberas och citat och formuleringar uppfattas korrekt. Ljudinspelningen 

gjorde även att intervjuaren fick utrymme att vara mer uppmärksam på stämningar, 

kroppsspråk och andra ledtrådar till att fånga upp det som sades mellan raderna, 

samtidigt som att en del av detta även kunde återhöras vid transkriberingen, så som 

tonläge och talhastighet etc. Vi valde att inte filma intervjuerna eftersom det skulle 

kunna riskerade att påverka respondenternas vilja till att svara uppriktig i känsliga 

frågor. Film hade dock underlättat att analysera intervjuerna eftersom då även 

respondentens kroppsspråk kommer med, vilket utgörs av en inte obetydlig del av 

informationsöverföringen (Krag Jacobsen, 1993, s. 66). Även ljudinspelning kan 

påverka respondenterna, men till mindre grad än videoupptagning bedömde vi. 

 

Det var alltid samma person som genomförde intervjuerna. Denna arbetsfördelning 

gjordes eftersom vi ville att respondenterna skulle mötas av samma frågor, ställda av 

samma person, för att möjliggöra en jämförelse av svaren. Även om frågemallen var 

densamma skulle kontexten i vilken frågorna ställdes ha förändrats om frågeställaren 

byttes ut mellan intervjuerna. Det finns även en risk att respondenten varierar nyanser 

i sina svar utifrån vem intervjuaren är. Dessutom skulle tolkningen av intervjuerna ha 

försvårats genom att inte samma intervjuare kunde minnas tillbaka till intervjutillfället 

och kunna göra analys ifrån det sammantagna intrycket.  

 

Inför varje intervju läste intervjuaren upp förutsättningarna för respondenten. Denna 

inledning hade två syften; ett rent praktiskt syfte att informera respondenten om 

intervjuns formalia men även att det försätter alla respondenterna i ett liknande tillstånd 

av samförstånd mellan respondenten och intervjuaren angående viktiga begrepp, genom 

att definiera det som skulle behandlas. Att det är samma förutsättningar inför intervjun 

skapar bättre tillförlitlighet i svaren.  

 

För att en intervju ska bli lyckad krävs det att respondenten accepterar och respekterar 

intervjuaren som en värdig samtalspartner (Krag Jacobsen, 1993, s. 75, 83). Av den 

anledningen valde vi att berätta om intervjuarens förkunskaper i inledningen till 

intervjun. Det finns dock en risk att intervjuaren och respondenten blir för införstådda 

med varandra. Med det menas att vara överens om koder och referensramar. Fördelen 

med att vara införstådda är att det underlättar samtalet och gör det möjligt att 

kommunicera utan att fastna på enkla saker, men i en intervjusituation kan det bli 

negativt då dessa införstådda åsikter kan gömma de verkliga individuella åsikternas om 

finns hos personerna (Krag Jacobsen, 1993, s. 73-74). I vårt fall skulle det kunna vara 

att vikten av hållbarhetsfrågor blir något underförstått eftersom det kan framgå för 

respondenten att frågan är viktig för intervjuaren. Detta hanterades genom professionellt 

förhållningssätt, intervjuaren försökte att inte få det till ett samtal och att inte bli för 

kamratlig, vilket upplevdes av intervjuaren som en ovan situation.  

 

Vid de första tillfällena var intervjuaren ovan, vilket bland annat märktes på att frågorna 

inte ställdes på det tydliga sätt de var formulerade. Det visade sig även vid 

transkriberingen att intervjuaren vid de första tillfällena upprepade gånger svarade “just 

det” omedvetet som en signal på att svaret hade uppfattats och var något som besvarade 

frågan. Vid transkriberingen av inspelningen anades att denna fras kan ha hejdat 
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respondenten att berätta vidare. Intervjuaren slutade använda frasen “just det” och 

fortsättningsvis användes i huvudsak nickningar som en bekräftelse på att svaret var 

emottaget. Efter hand blev också frågeställandet mer exakt vilket också ledde till 

tydligare svar. 

 

Vid intervjun med Ceasar skedde ett misstag med ljudinspelningen och första kvarten 

blev tvungen att tas om. Ceasar var hjälpsam och svarade på frågorna igen i en något 

mer koncis form. Vi tappade en del exempel men fick svar på alla frågor och upplevde 

inte att versionerna skilde sig från varandra.  

 

4.5 Bearbetning  

4.5.1 Transkribering 

För att vi i ett senare skede skulle kunna göra en bra tolkning av empirimaterialet 

utfördes en transkription över alla intervjuerna i sin helhet. Transkriberingen 

genomfördes med hjälp av programmet InqScribe, som hade funktionen att minska 

hastigheten på ljudet vilket bidrog till att lättare kunna urskilja ord och fraser som 

annars var svårt att uppfatta. InqScribe gjorde det också möjligt att automatiskt ange 

tidpunkter vilket också bidrog till en lättare bearbetning av empirin. Stor vikt lades vid 

att så exakt som möjligt återspegla dialogen mellan respondenten och intervjuaren. 

Även exempelvis betoningar, suckar, utfyllnadsord och tystnad markerades i 

transkriberingen eftersom de talade orden inte är den enda källan till information i 

språket.  Under bearbetningen gick vi ofta tillbaka till både transkriberingen och 

ljudinspelningen för att försäkra oss om att vi hörde rätt och inte meningen försvinner i 

bearbetningen. Fördelen med att göra en noggrann transkribering är att kunna koda och 

kategorisera mer tillförlitligt samt att kunna återge citat korrekt. Nackdelen är att 

transkribering tar mycket tid som hade kunnat läggas på att istället göra fler intervjuer.  

 

Det var inte samma person som intervjuade som utförde transkriberingarna, trots att 

detta är att föredra (Olsson och Sörensen, 2011, s. 160). Detta hanterades genom att 

intervjuaren läste igenom och kompletterade transkriberingarna när de var klara. 

Fördelen med att den som inte intervjuat transkriberade texten var att båda författarna 

fick en djup inblick i texten, dock medför detta några nackdelar att dela arbetet på detta 

sätt. Först kan den som transkriberar missa nyanser i transkriberingen som inte går att 

urskilja av endast en ljudfil, men viktigare är att det upptog längre tid att transkribera än 

om den som intervjuat också genomfört transkriberingen.  

 

4.5.2 Kodning och kategorisering 

Utifrån det transkriberade materialet genomfördes en tematisk analys genom att gå 

igenom transkriptionerna och kategorisera svaren utifrån tema. Ord och fraser ur 

transkriberingen markerades och dessa sorterades sedan under kategorier. 

Bearbetningen skedde på en övergripande nivå (Olsson och Sörensen, 2011, s. 159), 

minsta enhet var inte ord utan meningar och stycken. Kategorierna baserades främst på 

faktorer från teorin men även faktorer som kom upp i empirin.  
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I kodningen och kategoriseringen ändras respondenternas och bankernas namn så att 

identifikation inte är möjlig. Respondenternas fingerade namn och bankernas kod gör 

det ändå möjligt att följa vilken respondent som säger vad och vilken bank denne tillhör.  

 

4.6 Etiska hänsynstaganden  

Det är i första hand fyra grundläggande etiska principer som bör tas hänsyn till vid 

samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2013, s. 131-132). Med hänsyn till 

de etiska principerna informerade vi respondenterna om undersökningens syfte först 

skriftligen i förfrågan om medverkan i studien och sedan i inledningen av intervjun, 

vilket svarar mot informationskravet. Respondenterna informerades även att deltagandet 

var frivilligt och att de fick avbryta sin medverkan när som helst om så önskades, vilket 

uppfyller samtyckeskravet. Respondenterna och bankerna avidentifierades genom att 

respondenterna fick ett fingerat namn och bankerna benämns B1, B2 respektive B3. 

Deras personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och ingen utomstående 

kommer att få till gång till dessa, vilket svara mot konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att de insamlade uppgifterna kommer endast att 

användas till denna studie och inte till något annat syfte.  
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5. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi sammanfattat den empiri som vi samlat in under 

intervjuerna. Empirikapitlet är uppdelat efter kategorier som bygger på innehållet i 

svaren från intervjuerna, och är i huvudsak inte separerat efter respondent. Uttalanden 

angående kreditgivning och kapitalplacering är till största del sammanställda under 

samma stycken.    

5.1 Bakgrund  

Intervjuerna inleds med en kort beskrivning av respondenterna och deras yrkesroll. 

Inledningsvis tillfrågades även om personernas personliga engagemang och 

informationskällor. I detta bakgrundskapitel görs en genomgång av varje respondents 

yrkeserfarenhet samt en kort beskrivning om hur intervjun uppfattades av intervjuaren.  

5.1.1 Respondenterna 

Adam, B1  

Adam arbetar som biträdande chef och företagsrådgivare på ett lokalkontor på B1 i 

Umeå. Han har jobbat på banken sedan början på 70-talet, och har en mångårig 

erfarenhet av att arbeta mot företag och kreditgivning. Hans roll i banken är att vara 

“spindeln i nätet” för kunderna och se till företagarnas behov för att kunna sätta in 

resurser när det behövs. Angående hållbarhetsfrågor anser sig Adam vara både personlig 

engagerad och insatt, både miljöfrågor och mänskliga rättigheter är jätteviktigt för 

honom.  

 

Adam upplevdes som uppriktigt intresserad av både vår studie och hållbarhet. När han 

svarade på frågorna svarade han ofta som en representant för hur banken såg på 

hållbarhet och mer sällan hur han personligen tar in hållbarhetsfrågor i sitt arbete. Han 

tvekade ibland på orden och verkade vara mån om att ge korrekta snarare än spontana 

svar. Intervjun med Adam var den första intervjun i ordningen och intervjuaren var ovan 

vilket märktes bland annat på att frågorna blev otydliga och att intervjuaren ofta 

använde uttrycket “just det” som respons på svaren. 

Bertil, B1  

Bertil har sedan 1997 arbetat på samma lokalkontor på B1 som Adam och hans 

huvudsakliga yrkesroll är att arbeta som kundansvarig företagsrådgivare med inriktning 

mot finansiering. I sin yrkesroll har han omfattande kundkontakter och för en 

kontinuerlig dialog med företagen för att identifierar kundernas behov av krediter och 

arbetar med att ta fram olika finansieringslösningar för dem. Bertil ser sitt yrke som ett 

hantverk och genom att besöka kunder på plats i deras verksamhet bygger Bertil 

relationer till kunderna och skapar tillit. Han arbetar med kreditgivning i företag vars 

omsättning är mellan 10 och 100 miljoner kronor samt över 100 miljoner kronor. När 

det kommer till hållbarhetsfrågor tycker sig Bertil inte vara “någon fena” på det, men att 

han däremot har koll på de krav banken ställer mot kunden. Banken har nyligen börjat 

använda ett nytt frågeformulär som ska användas vid kreditgivning som han inte hunnit 
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sätta sig in i än. Personligen är hans intresse om hållbarhetsfrågor måttligt men det är 

något han försöker tänka på, främst eftersom han känner att det är viktigt för bankens 

rykte att de inte hamnar i någon skandal.  

 

Bertil upplevdes som mycket social och trevlig och kunde självsäkert ge svar om sina 

tankar och åsikter. Även om hållbarhetsfrågor inte var hans högsta prioritet var han mån 

om att ge en uppriktig bild över sitt och bankens arbete. Han upplevde att hållbarhet 

främst var en policyfråga uppifrån som inte var särskilt högt prioriterad och att det fanns 

en diskrepans mellan bankens ambition och hur det avspeglade sig i de faktiska 

kreditbesluten.   

 

Adam och Bertil berättar båda om B1:s arbetssätt gällande krediter; på B1 finns det en 

kreditkommitté som tar det slutgiltiga beslutet om en investering ska göras eller inte. 

Det är upp till den enskilde medarbetaren att motivera inför kommittén varför en 

investering ska göras, genom att sammanställa ett kredit-PM. Vid intervju ett svarade 

respondenten utifrån banken och inte sig själv i stor utsträckning.  

 

Ceasar, B2  

Ceasar arbetar som chef över diskretionär kapitalförvaltning på B2 och arbetar mot 

kunder med större kapital att förvalta, samt stöttar andra kontor i placeringsfrågor. Det 

är inte bara företag vars kapital som Ceasar förvaltar utan även kyrkor, kommuner, 

stiftelser etc. Han arbetar enbart med placeringar och inte kreditgivning, och försöker att 

hitta rätt portföljer till sina kunder. Portföljerna är centralt framtagna men att det är 

slutligen han i samråd med kunden som tar beslutet om vilka placeringar som ska göras. 

Vad gäller hållbarhetsfrågor är Ceasar både engagerad och mycket insatt och han 

arbetar regelbundet med kunder som ställer krav på olika frågor om hållbarhet i sina 

placeringar.  

 

Under intervjutillfället upplevdes Ceasar som mycket hjälpsam och angelägen om att ge 

sin bild om sitt och bankens arbete. Han kom också med många detaljerade 

beskrivningar kring exempel hur han jobbade med hållbarhetsfrågor tillsammans med 

sina kunder. Hans personliga engagemang märktes tydligt under intervjun som var 

avslappnad och öppen.  

 

På B2 är varje förvaltare ansvarig att titta på att de bolag de investerar i är ansvarsfulla 

och följer de principer som banken har satt upp. B2 anser att de som kan sina bolag bäst 

är de som sitter och förvaltar dem och följer den marknaden. Förvaltarna har även stöd 

av rådet för ansvarsfulla investeringar.  

 

David, B2 

David har nyligen börjat jobbet som kontorschef på ett av B2:s lokalkontor i Umeå, 

tidigare har han arbetat både som privat- och företagsrådgivare på andra orter samt även 

som kontorschef. I dagsläget arbetar han främst med företag vars omsättning är större än 

50 miljoner. I första hand handlar hans arbete om kreditgivning till företag men ibland 

även om placeringar. David är mycket intresserad av hållbarhetsfrågor både privat och i 

sin yrkesroll och anser sig vara kunnig i området. Under sin universitetsutbildning 
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studerade han nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi och försöker att hålla 

sig uppdaterad i hållbarhetsfrågor.  

 

Intervjun med David inleddes en aning forcerat. Intervjuaren upplevde David som något 

tidspressad. Respondenten förhöll sig en aning reserverad och formell genom intervjun. 

Svaren gavs ofta rakt på sak och utan nyanseringar. Även om han var engagerad och 

kunnig i ämnet upplevdes han inte som engagerad i att ge uttömmande svar. 

 

På B2 där både David och Ceasar arbetar tar oftast den enskilda företagsrådgivaren själv 

beslutet. Det beror lite på beloppsgränser, men oftast tas beslutet på det enskilda 

kontoret. Vissa bankkontor har valt att ha en egen kommitté som bara värderar 

kreditbeslut.  

 

Erik, B3 

Erik arbetar på B3 i Umeå som företagsrådgivare och har arbetat åt banken sedan 2003, 

varav sju år i Stockholm som han tror kan ha färgat hans åsikter. Som företagsrådgivare 

har han som främsta uppgift att arbeta med kreditgivning, men även lite med 

placeringar, tjänstepensioner och inlåning etc., oftast till företag med en omsättning 

mellan 50 och 500 miljoner kronor. Vid större förfrågningar om placeringar hänvisar 

han kunden till någon av koncernens bolag som specialiserar sig på investeringar och 

förvaltning. Erik säger att han inte är särskilt insatt i hållbarhetsfrågor och att han inte 

heller har något direkt personligt intresse i den typen av frågor.  

 

Erik berättade att han inför intervjun hade läst på om bankens hållbarhetsarbete och att 

han upptäckte i samband med intervjun att branschtidningar tog upp ämnet som han 

tidigare inte lagt märke till. Genom intervjun förhöll han sig neutral till ämnet och han 

var mycket uppriktig om att han varken var så intresserad eller insatt i hållbarhetsfrågor.  

 

På B3 tas kreditbesluten antingen av medarbetarna på kontoret eller av den centrala 

kreditavdelningen utifrån faktorer som storlek på krediten, bolagets finansiella ställning, 

vilka säkerheter som ställs och vad krediten avser.  

 

Sammanfattning om respondenterna  

Generellt om respondenterna kan sägas att alla har lång erfarenhet av 

finansieringsfrågor inom banker och att alla arbetar med att bedöma företagen utifrån 

deras långsiktiga framtidsutsikter. Fyra av respondenterna arbetar med kreditgivning 

och tre med kapitalplacering, se tabell 2. Oavsett om bedömningen handlar om 

kreditgivning eller kapitalplacering är hållbarhet en aspekt som av de flesta ofta väger in 

i sin samlade bedömning. Bara en av respondenterna ansåg sig vara varken insatt eller 

intresserad av hållbarhetsfrågor. 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över intervjuerna   

Respondent  Längd 

på 

intervjun 

Stämningen 

på intervjun 

med ett ord 

Upplevd 

personligt intresse 

om hållbarhet  

Upplevd beaktande 

av hållbarhet i 

bedömningar av 

företag 

Adam 47 Ovant Stort Stort 

Bertil 28 Socialt  Litet Mycket lite 

Ceasar 30 Hjälpsamt Mycket stort Mycket stort 

David 32 Stressigt  Mycket stort Mycket stort  

Erik 29 Trevligt  Mycket litet Inget 

 

5.1.2 Information 

Respondenterna berättade om ett flertal olika informationskällor varifrån de fick sin 

information om hållbarhetsfrågor och i huvudsak angavs att olika former av interna 

instruktioner och dokument som den vanligaste informationskällan. Informationen 

gjordes ofta tillgänglig via bankernas intranät och även genom e-learning-utbildningar 

som är obligatoriska för alla medarbetare. Via intranätet gavs instruktioner om hur 

hållbarhetsfrågorna skulle beaktas vid kreditgivning, bland annat för att göra en 

hållbarhetsanalys, och hur medarbetarna skulle jobba internt med inköp. En kontinuerlig 

dialog med företagen var också en källa till information. Att läsa kundernas policy och 

andra dokument kunde användas för att ge information om hållbarhetsfrågor. Även 

företagens årsredovisning kan innehålla information om hållbarhet.  

 

David på B2 nämnde en facktidskrift inom finansiering som innehåller återkommande 

artiklar om hållbarhet. Även vanlig nyhetsmedia nämndes. När det gäller placeringar 

används även externa konsultrapporter flitigt enligt en av respondenterna. 

Sammanfattningsvis är det alltså väldigt spritt varifrån respondenterna får sin 

information om hållbarhet.  

 

Gemensamt för alla respondenter var att de som viktigaste informationskälla angav att 

det var företagen själva som bidrog med mest information om deras hållbarhetsarbete. 

Det var oftast VD:n eller ägaren, eller i de fall det fanns en miljöansvarig, som banken 

förde dialogen med. Det fanns nästan inga undantag till detta då de ansåg att den bästa 

informationen var genom förstahandsinformation från de som driver företaget. I de fall 

som ett företag uppfattades som tveksamt eller bedrägligt försökte de gå vidare och hitta 

andra informationskällor som bekräftade deras utsaga. Information kan ibland även 

hämtas från hemsidor då många företag gärna redovisar sitt hållbarhetsarbete offentligt, 

exempelvis om de är miljöcertifierade. Vidare kunde omvärldsbevakning av den lokala 

marknaden via ryktesspridning ge information som annars inte hade kommit fram.  

 

Vad gällde placeringar svarade en bank att det också är vanligt att externa konsulter har 

genomfört utredningar som finns tillgänglig som källa, och då ofta via bankens centrala 

fondförvaltare. I dessa fall kan det uppstå en differens mellan förvaltaren och den 

externa konsulten på vad de definierar som en hållbar investering. Ofta anser dock 

banken att den egna förvaltaren har en större kunskap om bolagen som denne bevaka, 

eftersom oftast rör sig om bara ett 30-tal företag medan externa konsulter skannar 

igenom 1000-tals bolag.  Det brukar dock lösa sig genom att ta en dialog med kunden 
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och presentera båda sidor och låter kunden avgöra om det är tillräckligt hållbart för 

deras kriterier.  

 

Hållbarhetsredovisningar kan visserligen vara en bra källa till hur företagen arbetar med 

hållbarhetsfrågor men eftersom att det är mycket få företag som producerar en 

hållbarhetsredovisning så angavs inte den som något huvudsakligt sätt att få tillgång till 

information. Dessutom är hållbarhetsredovisningar fortfarande ett nytt fenomen. I den 

mån de används är det oftare av analytiker centralt som följer större börsnoterade bolag.  

 

5.2 Bankens värderingar  

Bägge representanterna för B1 berättade att hållbarhet är en viktig fråga för banken, och 

att samhällsengagemang är en del av B1:s värdegrund. Det finns riktlinjer med områden 

som krigsmateriel, barnarbete etc. där banken är tydlig med att de inte ska finansiera 

detta och att “det finns ingen affär som är värd det”.  

 

Även B2 har vissa värdefrågor som finns att läsa igenom vid bedömning av företag där 

det finns en fråga kring miljöpåverkan och etik. B2 anser att hållbarhet är jätteviktigt, 

Ceasar uttrycker att: “Lika väl som man tittar på P/E tal eller annat, så är hållbarhet en 

nyckelfaktor för en framgångsrik förvaltning, rent krasst.” David menar att det är precis 

samma sak, om han ska bedöma risken för att det kommer att gå dåligt för ett bolag 

måste han ta hänsyn till hållbarhetsaspekterna. Han måste också ta hänsyn till vad det är 

för typ av bransch och om det finns efterfrågan på produkterna. 

 

På B3 bedömer Erik inte att de har någon tydlig riktlinje i hur de jobbar med 

hållbarhetsfrågor, de tar däremot hänsyn till en del aspekter som skulle kunna ingå i 

området hållbarhet, fast de använder inte det begreppet. 

 

5.3 Bankens policy och riktlinjer 

B1 har varit miljöcertifierad i 7-8 år och ett systematiskt arbete vid kreditgivning har 

funnits i många år. På placeringssidan finns inget reglemente på samma sätt, men det 

finns med i diskussionerna. En del större kunder har en egen placeringspolicy som 

förvaltarna måste följa.  

 

Erik på B3 vet att banken jobbar med hållbarhetsfrågor centralt men tycker inte att det 

når ut till kontorsrörelserna i det som de kallar "business banking", alltså segmentet upp 

till 500 miljoner i företagsrådgivning. Det är främst inom kapitalförvaltning, upplever 

Erik, som B3 har tydliga direktiv vad gäller hållbarhet och hållbara investeringar.  

 

Inom kreditgivning har B3 en övergripande kreditpolicy som reglerar kontorsnätets 

arbetssätt, hur de ska göra och vad de ska jobba med, men framförallt vilka branscher de 

inte ska jobba med. Erik fick inte citera ur kreditpolicyn men nämnde ett antal frågor 

som skulle kunna finnas med. Ett exempel är branscher där miljösaneringsansvaret är 

svårt att definiera och värdera. Ett annat exempel är tobak, som B3 inte har förbud mot 

men som skulle kunna vara en typ av fråga att ta med då de bedömer långsiktigheten. 

För placeringar har de en policy för hållbara investeringar som gäller för sina egna 
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fonder. De har ingen policy för hur de placerar sina kunders kapital, vanligtvis placeras 

de dock i de egna fonderna.  

 

B2 har en gemensam policy för det interna arbetet, med allt ifrån dubbelsidiga utskrifter 

till resor. De har även sin hållbarhetsredovisning som också är ett styrdokument kring 

hur de ska jobba med hållbarhet i banken. Vad gäller kapitalförvaltning har B2 vissa 

grundprinciper som alla investeringar ska följa. Dessa grundprinciper utgår från FN:s 

principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och Global Compact.  

 

Även på B2 finns ett systematiskt arbete för kreditgivning. David menar dock att hur 

riktlinjerna används är olika från fall till fall, det beror på vilken kund det gäller, och 

tycker att det liknar ett hantverk att bedöma företag. När en förvaltare av en fond 

bestämmer vilka bolag de ska investera i är en av de viktigaste kriterierna 

hållbarhetsaspekten, berättar Ceasar. Inom placeringar görs alltid en hållbarhetsanalys 

om hur företaget jobbar med miljöfrågor och andra frågor, och uppnår de inte kraven 

kan de exkluderas, såvida inte banken kommer fram till att de anstränger sig för att 

åtgärda problemen. 

 

5.4 Hållbara investeringar 

När det gäller indexfonder är idén att de ska följa ett index, till exempel 

Stockholmsbörsen, och försöka replikera det så bra det går. Där kan det uppstå en 

konflikt om det skulle vara något stort bolag som inte följer riktlinjerna, men om det 

skulle exkluderas ur indexfonden skulle fonden inte längre replikera index. Det har B2 

hanterat genom att ha indexprodukter som har vad Ceasar kallar kriterier “som 

exkluderar allt elände”.  

 

B2 har olika nivåer på fonder när det gäller hållbarhet. En sort som exkluderar vissa 

branscher. En typ som har dykt upp på senare tid är att inte investera i fossila bränslen. 

Utöver detta finns fonder som väljer ut vilka bolag som är bäst i klassen på att jobba 

mot barnarbete, jobba för hållbar energi, vindkraft, vattenkraft, att komma bort från 

fossila bränslen och så vidare. En fond, Hållbar energi, är till exempel bara riktad mot 

den typen av företag som är duktiga på förnyelsebar energi, den är även femstjärnig 

enligt Morningstar rating, vilket är den högsta nivån på avkastning. “Så det är ju kul på 

det sättet också att visa att hållbarhet verkar också vara lönsamt.” säger Ceasar. 

Trenden går mer och mer mot att gynna de företag som är duktiga, d.v.s. positiv 

screening, och inte bara välja bort de som är mindre bra, som kallas negativ screening. 

Ceasar upplever att det finns ett ökande intresse bland kunderna av den här typen av 

frågor, men de allra flesta är inte särskilt brydda.  

 

Av specifika sakfrågor var krigsmateriel det område som kom upp under alla intervjuer. 

Risk för markföroreningar nämndes också av alla som en viktig fråga. Andra 

miljöfrågor, mänskliga rättigheter och barnarbete kom också upp. B1 nämnde 

korruption, skatteplanering och hur företaget själv arbetar med hållbarhetsfrågor. B1:s 

riktlinjer gäller även frågor som rör företagens leverantörer. B3 hade svårt att peka på 

exakt vad som räknades som hållbarhetsfrågor, men nämnde aspekter som krig, 

penningtvättslagar och tobak. 
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I de fallen där bankerna placerar åt andra är det kunden som bestämmer. Det kan finnas 

kravspecifikation och ibland även en finansieringspolicy som reglerar placeringarna. 

Det kan vara till exempel att de inte får placera i vapenindustrin. Vissa kunder har inga 

krav alls medan andra har väldigt hårda krav. Det är inte jättevanligt att kunden har 

hållbarhetskrav, men det blir vanligare.  

Svenska kyrkan har alltid haft höga krav, berättar Ceasar. Där är det exkludering av 

fossila bränslen som är trenden nu. Tidigare har det mer varit pornografi etc. Nu börjar 

det även ställas mer och mer krav från kommuner och stiftelser. Ceasar har även sett en 

skillnad i att yngre kunder tycker att det är viktigare med hållbarhet. Det är vanligt 

kunder gör det lätt för sig och tittar på Svenska kyrkan och tar efter deras krav.  

Hållbarhet, tillägger Ceasar, är ganska subjektivt. Vad någon tycker är etiskt och 

hållbart kan någon annan tycka är oetiskt och inte hållbart. Vissa kunder tycker att tobak 

är väldigt viktigt att undvika men tillåter andra saker, medan andra har bredare syn på 

hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.  

Adam beskriver att om det är en kund som vill placera i en fond som B1 inte tycker är 

etiskt riktig så uppmärksammar de kunden på detta, men banken nekar dem inte att 

placera där. I praktiken är detta inget större problem tycker Adam, för de flesta kunder 

har samma syn som B1 inom detta.  

5.5 Hållbar kreditgivning  

I B1:s kreditgivning görs alltid en hållbarhetsanalys som består av ett frågeformulär 

som ska besvaras och finnas med i varje kreditärende. Hållbarhetsanalysen är en del i 

affärsprocessen för att ta fram ett kreditbeslut. Analysen innehåller ett antal frågor som 

ska besvaras och utifrån svaren ges indikationen grönt eller rött. Är allting grönt är det 

inga problem, men besvaras några frågor som gör att analysen ger rött, ska 

kreditkommittén reagera. Om det är så att företaget har en åtgärdsplan för att hantera det 

område som är problematiskt ska handläggaren kunna motivera detta och 

dokumentation ska finnas.  

Instruktionen för att göra hållbarhetsanalysen sammanställs av bankens centrala 

funktioner och är gemensam för alla kontor. Nyligen uppdaterades instruktionen, den 

blev mer övergripande i sina frågeställningar och ger nu mer stöd genom länkar till 

information som landriskanalyser med kartor, sektorriktlinjer samt ståndpunkter i frågor 

som försvarsmateriel och etik.  

Även B2 och B3 har riktlinjer respektive policy för kreditgivning, vilket framgår av 

styckena ovan.  
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5.6 Materialitet   

5.6.1 Hur beaktas finansiella och juridiska risker  

Alla respondenter svarar att de beaktar finansiella och juridiska risker i sitt arbete. De 

risker som nämns är risk för värdeminskning av förorenad mark, andra miljörisker, 

affärsrisker av produkter med sämre miljöpåverkan, anseenderisker, marknadsrisker och 

geografiska risker. För att belysa deras arbete kring dessa typer av risker följer här en 

rad citat från respondenterna som illustrerar deras syn på hur hållbarhet associeras till 

olika finansiella och juridiska risker.   

“Det är klart att riskerna är alltid större i bolag som inte jobbar med de här 

[hållbarhets]frågorna” säger David på B2 om riskbedömningen vid företagsvärdering. 

Ceasar som jobbar på samma bank berättat också om hur han ser på riskbedömning 

kopplat till hållbarhet; “om ett företag är dåligt på hållbarhet så är det en stor risk att 

det företaget inte kommer att bli särskilt lönsamt rent krasst och att man då kommer att 

göra kreditförluster”.  

Förorenad mark exemplifierades av flera respondenter som en miljörisk som är tydligt 

kopplat till en finansiell- och juridisk risk, bland annat Adam på B1 uttryckte det att; 

“Säg att det är en industrifastighet som man inte vet egentligen vad har hänt på den här 

marken tidigare […] det ställer ju krav på att det ska göras en, ja, marksanering [...] 

Det har ju hänt att det har skett ett fastighetsförvärv och sen dyker det upp efter ett par 

år att den här marken ska saneras. Det kan ju kosta rätt mycket pengar och då är det ju 

fastighetsägaren som då äger den och har ansvaret.”  

David på B2 gav exempel på finansiella risker med miljöföroreningar generellt: “Håller 

man på att jobba med saker som är av miljöfarlig karaktär så ökar risken per definition 

eftersom att [...] det kan hända väldigt mycket med det. Det kan ju hända att man får 

massa kostnader som är förenligt med att man måste liksom ta rätt på utsläpp och så 

vidare.”  

Vad gäller affärsrisker kopplade till hållbarhet exemplifierar Adam med hur värdering 

av fordonsparken i transportföretag är beroende av miljöklassningen av fordonen; “Ett 

annat exempel är, vi har ett åkeri eller bussbolag som vill köpa in bussar eller köpa in 

lastbilar. [...] Vilken miljöklass är det på dem? För det kan ju då visa sig att 

upphandlingen både då det gäller bussidan och lastbilar styrs ju oftast utav vilken 

miljöklass de har idag. [...] Och då är frågan om de här bussarna som då kanske vi har 

finansierat, eller bilarna, går de att sälja överhuvudtaget? Finns det någon marknad för 

dem? Så det är ju också en affärsrisk“   

I intervjuerna återkom respondenterna vid ett flertal tillfällen till att bankens anseende är 

viktigt och att det därför är viktigt att banken inte befattar sig med kapitalplacering och 

kreditgivning som kan medföra anseenderisker, både för dem själva och för kunden som 

de finansierar. Ceasar på B2 gav ett exempel på hur lite som kan behövas för att skada 

anseendet: “det var någon kund som hade [...] pornografi som var ett av kriterierna, och 

då dök det upp på något expressenlöp att [...] den här kunden hade investerat i porr [...] 

och då var det typ något bolag som Investor eller något sådant där som hade något av 

sina portföljbolag som hade någon liten liten del som var mot kabel-tv och en av 

kanalerna som var i det där kabel-tv bolaget visade då pornografi efter tolv på 

kvällarna, och då hade journalisterna grävt fram det. Och det är ju inte kul, även om 
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man kan tycka att, både kunden och vi tyckte att det där var väl lite långsökt kanske, 

men det blir ju ändå stora rubriker och en jobbig situation för kunden.” 

 

Marknadsrisker kopplat till hållbarhet kunde Erik på B3 exemplifiera genom att berätta 

om exporten av skogsprodukter till Afrika och att där kan det finnas risker att länder 

som utgör risker att handla med; “skogsindustrin, som ju är väldigt stor här uppe, och 

har en stor kontinent att exportera skog eller sågade trävaror till är ju Afrika. Där är 

det ju mer en marknadsrisk [...] att de skickar det till länder där de inte får handla.” 

Han fortsätter även berätta om att det finns geografiska risker kopplat till hållbarhet när 

ett företag har verksamhet i områden där det är oroligt; “Säg att man har en kund som 

exporterar till Irak, och sen visar det sig att Iran finns med på den listan och sen börjar 

det bli oroligheter i det området då är det lätt att sådant område då vävs in i den risken 

också, helt plötsligt är hela deras exportmarknad borta.” 

 

5.6.2 Hur beaktas branschspecifika frågor och branschnormer 

Alla bankerna tar in branschfrågor i sin bedömning av företag. Adam berättade att 

branschfrågor ingår i B1:s frågepaket till hållbarhetsanalysen som skall göras 

tillsammans med alla kunder inför ett kreditbeslut. Beroende på kundens verksamhet 

läggs vikten vid olika typer av frågor berättar Adam och tar exemplet att för ett snickeri 

är det andra typer av frågor som är viktiga än i en fabrik som tillverkar kemikalier. Har 

kunden leverantörer utomlands, exempelvis i textilbranschen, bli leverantörens 

arbetsvillkor även intressanta att fråga om. Formuläret är konstruerat så att det täcker in 

olika branschers problem. Adam ansåg att branschspecifika hållbarhetsfrågor ges 

samma vikt som andra frågor inom B1. Bertil var däremot mer tveksam till vilken grad 

som branschspecifika hållbarhetsfrågor tas in i analysen och ansåg att om det gäller 

branschspecifika affärsrisker ska det vara väldigt uppenbara i så fall.  

Även Erik på B3 nämnde att det finns branschrapporter som de utgår ifrån men tyckte 

att vikten var svårt att svara på. Han tyckte att det varierar från fall till fall, beroende på 

vilken typ av verksamhet det gällde och hur stor risken bedöms vara. Oftast när det 

gäller branschrisker utgår han ifrån branschrapporter som tagits fram centralt i banken.  

David på B2 sa att de beaktar att hållbarhetsfrågor kan vara olika i olika branscher. 

Miljörisker är till exempel ofta väldigt små i tjänsteföretag medan i tillverkande företag 

kan det finnas större miljörisker. David menade att de lägger samma vikt vid 

branschspecifika hållbarhetsfrågor som vid andra frågor.  

 

5.6.3 Hur beaktas andra intressenter  

Bertil på B1 svarar att de beaktar andra intressenter vid bedömningen av 

hållbarhetsrisker, i synnerhet när det gäller en ny kunds återbetalningsförmåga. Ett sätt 

att ta reda på det är att använda sig av Google-sökningar och leta bland sociala medier 

efter kommentarer. Även om sanningshalten kan vara tveksam är det ändå ett sätt att få 

information om vad andra intressenter har uttryckt för åsikter om kundens verksamhet, 

tycker Bertil.  

Även David på B2 svarar att han ser det som självklart att beakta vad andra intressenter, 

till exempel kunder, efterfrågar från företaget. Kundernas efterfrågan utgör grunden för 
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att kunna göra en bedömning av lönsamheten över tid. Att ta reda på efterfrågan på en 

viss tjänst eller produkt görs genom att läsa sig till det via siffror, hur mycket är 

försäljningen och vilka trender finns i omsättningen.  

B3 svarar att han inte anser att de beaktar vad andra intressenterna tycker om en kunds 

verksamhet. Däremot medger han, på ett givet exempel, att ifall Greenpeace klättrar på 

fasaden: “Ja, möjligtvis då, men det får de nog läsa om i efterhand i så fall”.  

 

5.6.4 Hur beaktas värdeskapande och innovationsmöjligheter 

På frågan om hur värdeskapande och innovationsmöjligheter kopplat till hållbarhet 

beaktas svarade Bertil på B1 att det är som att bedöma vilken affärsidé som helst. Dock 

poängterade han att eftersom bankerna inte får arbeta med riskkapital så arbetar han 

främst med traditionell bankfinansiering av verksamheter som är etablerade och har 

resultat- och balansräkning som går att granska. Bertil berättar att som företagsrådgivare 

behöver man läsa på om trender och innovationer. Man läser affärsplanen, lyssnar på 

företagaren och tar även in information från andra håll för att kunna bilda sig en egen 

uppfattning. Det kan vara svårt ibland då det är många branscher att hålla koll på, 

särskilt nu då teknikutvecklingen går snabbt, då tar de hjälp av varandra eller vänder sig 

till specialistkompetens i Stockholm för att få mer information. Även Adam nämner att 

de tittar på affärsutveckling på samma sätt som de bedömer andra finansiella frågor.  

David på B2 svarade att banken definitivt beaktar hållbart värdeskapande och 

innovationsmöjligheter eftersom hållbarhet ofta är värdeskapande: “Här handlar det om 

att bedöma vad [det] finns för framtidsutsikter för det här företaget, och är det nu så att 

man jobbar väldigt bra när det gäller hållbarhetsfrågor och miljö till exempel, så finns 

det väl ganska mycket som talar för att efterfrågan på den typen av produkter som den 

typen av företag har kommer att öka därför att konsumenten blir ju mer och mer 

medvetna vilket då givetvis innebär att det är mer positivt än negativt att man jobbar 

med den typen av frågor.”  

På B3 tycker Erik att det är svårt att ta in värdeskapande och innovationskraft av 

hållbarhet i företagsbedömningen. Generellt är det återbetalningsförmågan som 

genereras av en attraktiv produkt och ökat kassaflöde som de bedömer. På 

tillgångssidan undersöker Erik däremot mer de reala tillgångarna och med det som 

bakgrund berättar han att ett värdeskapande utifrån en god hållbarhetstanke är lite mer 

en mjuk faktor som är svårare att värdera och därför är det något som de tar mindre 

hänsyn till. Dock nämner Erik ett exempel på hållbart värdeskapande; i 

fastighetsbranschen fokuseras det väldigt mycket på att det ska byggas miljövänligt och 

med låg energiförbrukning. Byggs ett lågenergihus eller passivhus blir det en lägre 

driftskostnad. Detta visar sig direkt på driften vilket ger en högre vinst i den fastigheten. 

Byggs det däremot med torvtak för att minska koldioxidutsläppen, bidrar det inte till 

den ekonomiska lönsamheten och generar därmed inget ekonomiskt värde. “[Det är] den 

krassa verkligheten i bankvärlden, det ska synas i kronor och ören.” menar Erik.  
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5.7 Hur vägs hållbarhetsriskerna jämfört med andra 

risker 

På B1 gick meningarna isär om vilken vikt banken lägger hållbarhetsrisker. Adam 

tyckte att de vägs likvärdigt som de övriga finansiella riskerna, medan Bertil uttryckte 

att även om banken har ambitioner så är hållbarhet inte högst upp på agendan, utan att 

det är mer de traditionella frågorna som fortfarande dominerar.   

På B2 svarar David att lika stor vikt läggs vid hållbarhetsrelaterade risker som vid andra 

och att det inte går att mäta med en procentsiffra. Alla risker måste beaktas på något sätt 

och han beskriver deras system som att om de till exempel har identifierat fyra risker 

och tre av dem är väldigt osannolika och en är väldigt sannolik så är det den mest 

sannolika risken som måste ges störst betydelse vid bedömningen.  

Vår respondent på B3 har svårt att tydliggöra vilken vikt som läggs vid dessa frågor. 

Han nämner att risker för miljöansvar och saneringskostnader är en stor och viktig 

faktor eftersom den är svår att sätta fingret på. Dessa frågor kommer främst in om de ser 

en risk som kommer drabba bolaget ekonomiskt. Etik och moral är också en viktig 

aspekt men Erik menar att allt börjar med sifforna och att när de tittar på 

hållbarhetsaspekter är det sekundärt.  

 

5.8 Implementering av värderingar och policys  

Flera av respondenterna pratar om sitt arbete med bedömning av företag som ett 

hantverk. Bertil ger uttryck för att det finns en brist på implementering av företagets 

policys i verksamheten. Även om banken har höga ambitioner är hållbarhet inte högst 

upp på agendan i praktiken, utan det är mest traditionella frågor som har betydelse, 

säger han. “Det måste komma någonstans uppifrån. Känner jag att jag lägger ner tre 

timmar på den här [frågeformuläret] och gör en massa analyser och så känner jag ändå 

att det är knappt kanske [är] någon som tittar på den här sidan [...]. Det är ju tight som 

det är idag, jag menar, det finns inte hur mycket tid som helst heller så det är klart då 

fokuserar man ju på det som man anser vara det viktigaste, då blir det lite grann de 

traditionella frågorna, det är inte samma fokus på de här [hållbarhetsfrågorna]. Bertil 

säger att skulle de beslutande instanserna börja ifrågasätta svaren på hållbarhetsanalysen 

mer eller uppmärksamma om det är något viktigt som inte är kommenterat så skulle det 

skicka signaler om att det är viktigt och att det är någonting företagsrådgivarna behöver 

lägga större vikt vid.  

B1:s hållbarhetsanalys ska egentligen göras tillsammans med alla kunder, säger Bertil, 

men den används mest när det finns omständigheter som talar för det, erfar han. 

Exempel på sådana omständigheter kan vara då bolag har köpt en fastighet där det har 

varit en bensinstation eller om de tar in folk från Bangladesh. Då banken verkar mest 

lokalt i Umeå, där det finns en stor tjänstesektor och inte så mycket industriföretag, 

upplever han sällan att han stöter på de tillfällena när han börjar känna att han börjar 

vara “ute i tassemarkerna”. Det är till exempel inte så många av deras kunder som 

importerar från Asien. Däremot har de skyldighet att kolla upp saker som miljötillstånd 

om det är ett industriföretag och att de följer de riktlinjer som finns i branschen.  



34 
 

David på B2 berättar att riktlinjerna tillämpas i det dagliga arbetet genom att 

företagsrådgivarna måste ta hänsyn till dem när de gör underlagen för kreditbedömning. 

David beskriver vidare att hållbarhet är en aspekt de måste ta hänsyn till i alla sina 

engagemang med företag. När de jobbar med företagsvärdering gör de en bedömning 

som ska vara hållbar ur den bemärkelsen att bedömningen ska helst även gälla om fem 

år. Banken har ofta långsiktiga engagemang med kunderna, det handlar inte om en 

vecka utan kanske fem-tio år, och därför är det viktigt att göra en långsiktig bedömning. 

Eftersom B3 inte har något systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor så är inte frågan 

om hur det implementeras aktuell.  

På frågan “hur beaktar du hållbarhet vid företagsvärdering” hade två av respondenterna 

ett direkt svar: “Genom hållbarhetsanalysen, som vi tillsammans med kunden ska fylla 

i.” sa Bertil, och Erik svarade på denna fråga: “Väldigt lite, om man bortser ifrån 

reglerna vad vi får och inte får jobba med”. Övriga respondenter besvarade frågan med 

en längre berättelse alternativt besvarade frågan under tidigare frågeställningar.  

Både David och Bertil tar upp att hållbarhetsfrågorna blir speciellt relevanta när det är 

något som känns lite tveksamt. Då kan ytterligare information behöva sökas från andra 

källor än kunden. En person som vill låna pengar kan välja att inte berätta om de dåliga 

sakerna, till exempel inom miljö, eftersom de tror att det kan minska deras möjlighet till 

att få positivt utslag på en kreditansökan. Dock tycker David att när man har jobbat ett 

tag märker man om svaren är svävande eller om man känner att personen har koll på 

frågorna.  

Det finns även intern hjälp att söka om man har funderingar, säger Bertil, men det är 

kreditkommittén som fattar beslutet om krediten. Bertil har själv inte tagit hjälp någon 

gång, men spekulerar att en anledning att göra det skulle kunna vara att ta reda på 

gränsdragningar kring tveksamma kreditärenden. Exempelvis en fastighet går alltid att 

själv undersöka om det finns någon miljöbelastning, men däremot om ett bolag 

importerar produkter från Asien är det inte lika lätt. Däremot kan han som rådgivare 

upplysa kunden om att det kan leda till negativ publicitet om det kommer fram att de 

använder sig av barnarbete eller har hårda arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Han 

tycker dock att det är svårt att avgöra hur omfattande undersökningarna ska göras.  

 

5.9 Hur går det till rent praktiskt  

Vad gäller kapitalplacering berättar Adam att i praktiken går processen till så att de har 

en diskussion med kunden om hur mycket pengar som ska placeras, vilka löptider och 

risknivå som gäller. De rekommenderar ett antal fonder och i dialogen med 

kapitalägaren kan frågan komma om vilka bolag som ligger bakom fonderna, i den 

diskussionen kommer hållbarhetsfrågan oftast upp och då diskuteras det.  

Vad gäller kreditgivning berättar Erik att det finns en mängd olika frågor som de tittar 

på, exempelvis rådata som siffror, ägare bakom bolaget, vilken bransch, geografiska 

risker, etc. Det är egentligen allt som påverkar bolagen, men det kan variera mellan 

olika bolag. Siffermaterialet innebär information om kassaflöde, likviditet, 

resultaträkning, balansräkning och årsrapporter. De tittar väldigt sällan på 

miljöpåverkan, eller hur bolaget arbetar med andra hållbarhetsfrågor. När de tar in nya 

kunder är det extra viktigt att ta in all information de kan hitta om dem, till exempel om 

de har fått negativ publicitet, så sprids det lätt på internet.   
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David förtydligar att det han gör är att bedöma företagen utifrån vissa riktlinjer, och att 

det sedan handlar mycket om ett hantverk att bedöma hur kreditvärdig kunden är. Ska 

de lämna ut krediter till företag så ska de göra en bedömning av att de på lång sikt har 

en god återbetalningsförmåga, och då är det väldigt viktigt att alla aspekter vägs in. Har 

företaget till exempel något som de bedömer som icke-hållbart, de kanske använder 

otillåtna miljögifter, får de avslå kreditansökan. Det är inte vanligt att det är anledningen 

till avslag, men hur kundens hållbarhetstänkande påverkar deras förmåga att på sikt 

betala tillbaka på krediter är en aspekt som de alltid måste ta hänsyn till.  

David utreder vilken risk det finns att företaget hamnar i finansiella påfrestningar och 

vilken motståndskraft finns det vid finansiella påfrestningar. Det är här hållbarhet 

kommer in i “det första ledet” säger David. Har företaget en verksamhet som är 

miljömässigt på gränsen till vad som är tillåtet är risken för finansiella påfrestningar 

tydligare, eftersom det kan finnas risk att företaget tvingas sluta med den typen av 

verksamhet.  

Erik på B3 uttrycker sig på följande sätt: “om vi stöter på ett sådant företag som 

placeras in i en sådan kategori [som de inte får arbeta med enligt riktlinjerna], då kan vi 

inte hjälpa dem, då får vi hänvisa till någon annan aktör. Och tanken är väl att det ska 

finnas någon branschstandard eventuellt då, så att den aktören successivt utesluts och 

tillslut inte har möjlighet att jobba med sin verksamhet, men det kan ju inte vi påverka.” 

Både Bertil och Erik nämnde att hållbarhet inte var en stor fråga i Umeå. De säger att 

det inte är så ofta de stöter på den typen av problem, som att ett företag bryter mot 

mänskliga rättigheter etc. De tycker att det gäller mer för större företag, och inte deras 

kunder som finns lokalt.  

 

5.10 Finansiella fördelar 

Respondenterna såg flera finansiella fördelar för banken att ta in hållbarhetsfrågor vid 

bedömningen av företag. Till exempel sa Bertil att det skulle vara en risk för banken att 

ha finansierat ett bolag där det till exempel förekommer barnarbete. Banken är rädd om 

sitt varumärke och vill inte att varumärket ska blandas ihop med fel saker. Även David 

nämner att det är en risk för skadat anseende att göra affärer med ett företag som är 

dåliga på hållbarhet. Adam såg också hållbarhet som en konkurrensfördel, tidigare var 

de ensamma om att arbeta med frågorna och det har hjälpt dem att få nya kunder.  

Adam nämner dessutom även minskade finansiella risker, vilket även David är inne på. 

David beskriver att om ett företag är dåligt på hållbarhet är det en stor risk att det 

företaget inte kommer att bli särskilt lönsamt och att banken då kommer att göra 

kreditförluster. Han uttrycker; “Ja jag tror inte det är en fördel utan jag tror det är en 

förutsättning i den här branschen”. Erik däremot tyckte att han “uppenbarligen inte” 

hade sett några fördelar finansiella fördelar med att arbeta med hållbarhetsfrågor och 

syftade på att han varit tydlig med att han varken var så intresserad eller insatt i 

frågorna. 
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5.11 Växande fenomen  

Alla respondenter är mycket tydliga med att de anser att hållbarhet är ett växande 

fenomen i företagsvärdering och att det kommer att bli allt viktigare. Även om både 

Bertil och Erik är övertygade om att det kommer att ske är de dock bägge lite mer 

avvaktande angående implementeringen av de centrala riktlinjerna. Bertil säger att 

ambitionen finns på B1 men att det är en bit kvar innan det tillämpats fullt ut i 

praktiken. Troligen kommer dock trenden gå mot att det kommer högre upp på 

rankinglistan hos deras beslutande instanser. Erik är av samma åsikt som Bertil och 

menar att det dröjer nog ett tag innan lokalkontoren på B3 börjar använda sig av 

hållbarhetsaspekter i företagsvärdering eftersom att det handlar om så stora frågor.  

 

Adam på B1 har sett att det bara på några år har skett en stor utveckling i banken och i 

övriga finansvärlden. B1 kom med de första instruktionerna om hållbarhetsfrågor till 

företagarna för sex eller sju år sedan och har sedan dess försökt att ligga ett steg före. I 

början togs frågorna emot med skepsis av företagen, men idag är det däremot något 

självklart. 

 

Både David och Ceasar på B2 tror definitivt att trenden med hänsynstagande till 

hållbarhetsfrågor i finansiering är något som kommer att öka. David menar att B2 har 

jobbat med detta ganska länge, lite beroende på vad som tas in i begreppet, och att de 

idag ligger i framkant i den utvecklingen. Ceasar anser att det absolut är en växande 

trend med hållbarhet, han ser det på det ökade antalet hållbarhetsportföljer som B2 har 

och att de blir mer och mer strikta. David lägger även till att “alla banker borde 

rimligen svara ja på det, för skulle man svara nej så skulle man ju ha en kreditportfölj 

som inte mådde så bra [...] det är ju ganska långa åtaganden över tid och då måste man 

sett över sådana saker”  
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi vår empiri utifrån vår referensram. Kapitlet är strukturerat 

efter sju teman som besvarar forskningsfrågan utifrån olika infallsvinklar, snarare än 

baserade direkt utifrån empirikapitlets styckesindelning.   

6.1 Hållbarhetens vikt jämfört med andra aspekter  

I frågan “hur beaktas hållbarhet i företagsvärdering” är en del av svaret hur mycket vikt 

som läggs på hållbarhetsaspekter. Vi har försökt att utröna detta, men som David säger 

på s. 33 är det inte något som går att säga i en procentsiffra. Hur stor del som utgörs av 

hållbarhetens inflytande på värderingen beror på hur stora riskerna och möjligheterna är 

jämfört med andra risker och möjligheter, menar några av respondenterna. Hållbarhet 

vägs in i bedömningen kring ett företag precis som andra risker och möjligheter, 

samtidigt som det kan vara svårt att dra en gräns för vad som är en hållbarhetsaspekt 

och inte. Andra menar att hållbarhet är sekundärt efter traditionella frågor och att det 

ännu inte används i det dagliga arbetet. Det är alltså en stor skillnad mellan 

respondenternas åsikter, vilket kan bero på hur hållbarhet definieras. En säger att det är 

en förutsättning i branschen och en säger att de inte tar hänsyn till hållbarhet. 

 

Det verkar också som att skillnaden mellan de respondenter som använder 

hållbarhetsaspekter mer integrerat med traditionell finansiering och de som ser 

hållbarhet som något sekundärt ligger mycket i hur de ser på risker och möjligheter. De 

respondenter som har ett mer integrerat synsätt har en större benägenhet att se hållbarhet 

som möjligheter, medan för de som ser hållbarhet som sekundärt fokuserar i större 

utsträckning på riskerna. De som ser hållbarhet som något sekundärt använder det 

främst som ett sätt att riskminimera och undvika de sämsta investeringarna. Det finns 

affärer som inte är värd risken oavsett avkastning eftersom det långsiktigt kan skada 

bankens anseende. De som försöker ligga i framkant och aktivt använda sig av 

hållbarhetsaspekter fokuserar mer på möjligheterna. De ser att detta kan attrahera nya 

kunder och att använda sig av hållbarhet tillsammans med traditionell bedömning kan 

göra det lättare att se ett företags långsiktiga möjligheter. På frågan vilken vikt som 

läggs vid hållbarhet är alltså svaret att det läggs viss vikt, men det beror till stor del på 

hur de väljer att förhålla sig till hållbarhetsfrågan.  

 

De befintliga internationella ramverken menar att bankerna har ett stort ansvar att ta in 

hållbarhetsaspekterna i sin verksamhet (UNEP, 2011; PRI, inget datum), däremot verkar 

få svenska banker göra några konkreta åtgärder (Alexius & Löwenberg, 2013, s. 35). 

Vad gäller kreditgivning måste man samtidigt ha i åtanke att det existerar en skillnad 

mellan storleken på de hållbarhetsriskerna i stora internationella projektfinansierings-

åtaganden jämför med de kunder av mindre omfattning som hanteras på de studerade 

lokala kontoren. Dock är det intressant att hos respondenterna fanns det en stor 

övertygelse om den betydande vikten av hållbarhetsfrågorna och att det finns 

möjligheter kopplade till att arbeta med hållbarhet.  

 

Generellt anser sig medarbetarna vara insatta och intresserade av hållbarhetsfrågor, en 

del har även ett personligt engagemang. De tycker däremot att hållbarhetsfrågan utgör 

en litens del av deras arbete då deras kunder oftast utgörs av mindre företag i 

Umeåtrakten och som de anser inte har några större hållbarhetsrisker. 
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Hållbarhetsfrågorna blir speciellt relevanta när det är något som upplevs som tveksamt. 

Det kan hända att kunden inte är uppriktig eftersom de har incitament att inte berätta 

hela sanningen. Kunden kan misstänka att brister i deras miljöarbete minskar 

möjligheten att få ett positivt utslag på sin kreditansökan. Då behövs en ytterligare 

utredning från bankens sida.  

 

I de fall som hållbarhetsaspekter inte tas in i företagsvärderingen kan det ha flera 

orsaker.  Dels att det är ett relativt nytt område och dels för att det är svårt att ta in 

“mjuka” faktorer som hållbarhet ofta är. Det finns även en problematik med själva 

begreppet hållbarhet. Det kan fortfarande upplevas som otydligt och definieras olika av 

både bank och kunder. Två implikationer av detta är att det är svårt att ha en konstruktiv 

dialog kring hållbarhet mellan bank och kunder, och även internt. Det kan innebära 

problem för banken då olika placeringskunder kan ha olika definition av hållbarhet och 

banken måste försöka tillgodose deras behov oavsett. Begreppets olika definitioner gör 

det även svårt att mäta och jämföra hållbarhetsarbete. Till exempel är det många som 

inte själva definierar sitt arbete som hållbarhet men som ändå tar hänsyn till 

hållbarhetsaspekter (Sjöström, 2014, s. 154). Det framkom också vid våra intervjuer att 

de respondenter som hävdar att de inte beaktar hållbarhetsaspekter, visade sig till viss 

del ändå att göra det när vi exemplifierade sakfrågor. Vår slutsats av detta är att 

hållbarhetsrisker till stor del har blivit reella finansiella risker, och därför tar bankerna in 

dem precis som vilka risker som helst. Detta stöds även i litteraturen, att begreppet kan 

komma att förlora sin mening (Krosinsky, 2014, s. 297). I och med att hållbarhetsrisker 

blir reella finansiella risker behöver de inte längre särskiljas från andra risker. Så som 

utvecklingen är idag blir de flesta hållbarhetsrisker anseenderisker om de blir upptäckta. 

Att begreppet hållbarhet inte är entydigt definierat anges även som en förklaring i 

litteraturen till de många olika resultat som har visats på hållbarhetsfonders finansiella 

resultat (Scholtens, 2014, s. 385; Van der Bossche et al., 2010, s. 1159). 

 

En viktig slutsats utifrån vår studie är att trots att bankerna har ett systematiskt arbete 

beror mycket av vilken vikt som läggs vid hållbarhetsfrågor på det personliga intresset 

hos den enskilde medarbetaren. Det finns en del skillnader mellan bankerna i hur de 

systematiskt arbetar med hållbarhetsfrågor, som vi tror kan vara kopplade till hur 

bankerna är organiserade. B2 upplevs som decentraliserad, vilket David också berättade 

att de var. Detta innebär att inom denna bank är det upp till varje enskild medarbetare 

hur de lägger upp arbetet kring hållbarhet. Ett antal olika iakttagelser pekar på att B1 är 

mer centralt styrd än B2. För det första att de har mer detaljerade riktlinjer för sin 

hållbarhetsanalys, och för det andra att kreditbesluten i högre grad verkar gå via en 

kreditkommitté. I denna studie var det respondenterna på B2 som generellt var mest 

engagerade och kunniga inom hållbarhetsfrågor. Bland respondenterna på B1 upplevdes 

ett varierat engagemang. Det fanns fall av att det inte upplevdes att deras ansträngningar 

inom hållbarhet uppmärksammades, vilket minskade deras motivation. B3 var den som 

visade minst engagemang i hållbarhetsfrågan, och som inte tog upp att banken vill ligga 

i framkant. Det skulle kunna föreligga en koppling mellan att tvingas ta eget ansvar för 

hållbarhet och motivationen för att göra det. Tydlig styrning kan underlätta för de 

anställda, men det finns samtidigt en risk att det minskar motivationen för den enskilde 

medarbetaren om de inte upplever att de får gehör för sitt engagemang. Empirin visade 

på ett fall då en medarbetare inte upplevde att dessa frågor uppmärksammats ovanifrån 

trots att hänsynstagande till dessa frågor hade tagits. Det finns dock även en möjlighet 

att medarbetare inom den decentraliserade banken inte har ett personligt intresse och 

därmed inte alls tar någon hänsyn till hållbarhetsfrågor. Vad gäller B3 spekulerar vi att 
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deras brist på engagemang skulle kunna bero på att B3 i högre grad riktar sig mot 

företagskunder och i och med det inte blir lika känsliga för anseenderisker.  

 

Erik på B3 är den respondent som mest skiljer sig från de andra bankrepresentanterna. 

Vi upplever att han är den som har minst intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor 

av respondenterna och att han också är den som lägger minst vikt vid 

hållbarhetsfrågorna. Även om vi har konstaterat att vikten som läggs på 

hållbarhetsfrågor verkar vara i stort sett personberoende, fick vi inte intrycket av att vi 

hade fått andra svar om vi prata med någon annan på B3:s Umeå-kontor. B3 hade minst 

riktlinjer och policy som kopplades till hållbarhet. Att Erik gick för att leta på intranätet 

innan vi skulle komma säger något om att han inte varit så mycket exponerad för denna 

information innan, och han lät nästan förvånad av att han hade hittat information på 

intranätet om hållbarhet. Något som också skiljer sig väsentligt är hur flera av de andra 

respondenterna ser möjligheterna med hållbarhet som konkurrensfördel, eller 

anseenderisk, medan Erik reflekterar runt det i vad vi tolkar som en moralisk mening. 

Han säger bland annat att: “om vi stöter på ett sådant företag som placeras in i en 

sådan kategori [som de inte får arbeta med enligt riktlinjerna], då kan vi inte hjälpa 

dem, då får vi hänvisa till någon annan aktör. Och tanken är väl att det ska finnas 

någon branschstandard eventuellt då, så att den aktören successivt utesluts och tillslut 

inte har möjlighet att jobba med sin verksamhet, men det kan ju inte vi påverka.”. I 

detta stycke hänvisar Erik till hur de visar kunden vidare, istället för att bara säga nej. 

Det kan tyckas vara en formsak i praktiken men det visar samtidigt hur han ser på 

frågan och att han inte tagit den till sig på samma sätt som en del av de andra 

respondenterna. Han hänvisar även till något utanför sig själv, att “tanken är att det ska 

finnas en branschstandard”, men att det inte är något de kan påverka. De andra 

bankerna däremot visade tydligare ett eget ansvar i att ta ställning i frågan själva. 

 

6.2 Hållbarhetsinformation 

Eftersom den tillgängliga informationen är det som ligger till grund för bedömningen är 

det viktigt att undersöka vilken information som används och var den kommer ifrån. 

Bedömningen av ett företag inför ett kreditbeslut baseras på många olika 

informationskällor och det är den enskilde medarbetarens uppgift att avgöra vad som är 

relevant information. Företagets hållbarhetsarbete är endast ett område bland många 

andra som undersöks och hållbarhet ett nytt område som utvecklas snabbt.   

 

Vad det gäller kreditgivning kommer informationen främst från en dialog med företagen 

själva. Det är något som alla uttryckte tydligt. Av tryckt material används 

årsredovisningen för ekonomisk information, hållbarhetsredovisningar används inte av 

den anledningen att kunderna sällan har någon. Detta stämmer väl med Thompsons & 

Cowtons (2004, s. 207) studie som också visade på att årsredovisning, personliga 

intervjuer och företagsbesök var bankernas vanligaste sätt att samla in information inom 

miljöområdet. Att både respondenter och teorin anger att den främsta 

informationskällan är från företaget själva tyder på goda relationer med stort förtroende 

mellan banken och företagen. De goda relationerna mellan banken och företagen 

innehåller även en risk ifall tilltron blir för stor så att man bortser från negativa signaler. 

Företagen har trots allt uppenbara incitament till att framställa sitt hållbarhetsarbete i bra 

dager. Våra respondenter litade dock till sin känsla att allt var frid och fröjd och verkade 
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i huvudsak söka mer information när deras känsla visade på att något skulle kunna vara 

undanhållet för företaget. I och med att bankerna lägger så stor vikt vid dialogen med 

företagen är det därmed ännu viktigare att företagen verkligen kan presentera ett konkret 

hållbarhetsarbete, så att banken inte bara förlitar sig på den personliga kontakten. 

 

När det gäller placeringar kommer informationen främst via de portföljer som tas fram 

genom banken centralt. Externa konsulter används ibland för att ta in information om 

företagens hållbarhetsarbete. Om konsulternas åsikt skiljer sig från fondförvaltarnas 

förlitar sig banken mer på de senare, då de som förvaltar fonderna känner branschen och 

företagen väl. Detta kan anses rimligt att de som sägs känna branschen ska ha sista 

ordet. Dock ser vi en risk i detta då de externa konsulterna trots allt har tagits in för att 

de kan hållbarhetsfrågorna bäst. Att inte ta till sig konsulternas rekommendationer kan 

tolkas som att de kan ha för långtgående krav som bankerna inte är villiga att ställa sig 

bakom. Vilket skulle kunna tyda på att hållbarhetsfrågorna inte är så högt prioriterade i 

praktiken. I vilken utsträckning de går emot hållbarhetskonsulterna är dock inget vi har 

studerat närmare. Detta skulle behöva utredas mer för att kunna ge ett tillförlitligt svar 

på.  

 

Informationen om hållbarhetsfrågor kommer från flera olika källor, från dagstidningar 

och annan daglig media till universitetsstudier och facktidskrifter. Information om 

hållbarhet kommer även från kunderna i viss utsträckning, samt internt från 

organisationen. Det förekom webbutbildning men vi noterar att det inte var det första de 

nämnde och att inte alla nämnde det. Om bankerna har ambitioner att ha ett systematiskt 

arbete som genomsyrar organisationen är det en viktig fråga att medarbetarna har god 

kunskap i ämnet för att kunna ta in hållbarhet i sitt arbete. Speciellt med tanke på den 

otydlighet som finns i begreppet hållbarhet och de många dimensionerna det innehåller 

som vi tidigare nämnt.  

 

6.3 Systematiskt arbete inom hållbarhet 

Bankerna har till hög grad tydliga värderingar som är väl förankrade i medarbetarnas 

medvetenhet. Respondenterna talar om hur viktig frågan är och att bankerna vill ligga i 

framkant i frågorna. Båda storbankerna tycker sig ligga före och i framkant i 

utvecklingen. Alla har någon form av policydokument eller riktlinjer vad gäller 

hållbarhet. Riktlinjerna inom kreditgivningsprocessen bygger på de internationella FN-

riktlinjerna Global Compact. För placeringsfrågor finns ingen lika tydlig central riktlinje 

att följa, men i dialogen om vilka löptider och risker som ska tillämpas diskuteras även 

hållbarhetskriterier med kunden. Att det inte finns några riktlinjer beror på att det är 

kundernas krav som styr hur deras pengar placeras. Bankens centrala fondförvaltare har 

dock riktlinjer för hur företagen bedöms.  

På placeringssidan efterfrågar kunderna ibland hållbarhetshänsyn, det är en trend som 

ökar, men förekommer än så länge i relativt låg grad. Det förs en dialog och banken kan 

rekommendera kunden att inte placera oetiskt, men att det är kunderna som bestämmer 

vilka hänsyn som ska tas är tydligt. Bankerna säger inte nej till en kund som vill placera 

i något som strider mot bankens riktlinjer. Våra respondenter upplever det i praktiken 

inte som något större problem eftersom den situationen är väldigt ovanlig.  
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Det förekommer flera strategier för hållbara investeringar hos bankerna. Exkludering är 

en av dem. Denna strategi är också är den vanligaste i Sverige enligt Eurosif (2014, s. 

59). Hos bankerna används även strategierna positive screening och integrering. 

Positive screening växer som strategi hos bankerna. Det finns fonder hos bankerna som 

har ett långtgående hållbarhetsarbete och samtidigt uppvisar väldigt goda 

avkastningsresultat. Det förekommer även att bankerna väger in finansiella risker som 

orsakas av hållbarhetsaspekter i den traditionella finansiella analysen, vilket innebär att 

de då har en integrerad strategi (Eurosif, 2014, s.17). Att strategierna utvecklas sänder 

ut allt starkare signaler till företagen att hållbarhet är viktigt för investerare. Tidigare 

byggde de etiska fonderna som fanns i hög grad på exkludering av specifika branscher, 

såsom vapenindustri, tobak och porr. Utvecklingen resulterar i att fler fördelar ges till 

företag i alla branscher som tar in hållbarhetsfrågor i sina respektive verksamheter. 

Genom positive screening kan de som presterar bäst ur en hållbarhetssynpunkt 

premieras eller specifika hållbarhetsfrågor selekteras i egna fonder. Hållbarhet förväntas 

bli en allt mer naturlig del av investeringsbeslut i Sverige i framtiden (Eurosif, 2014, s. 

60).  

 

I B2 finns ett generellt formulär med olika typer av frågor, däribland frågor om 

hållbarhet. I B2 finns ingen kreditkommitté, alla beslut upp till ett visst belopp tas på 

banken lokalt. Detta gäller även för B3, beroende på en rad kriterier som belopp, men 

även kund, bransch etc. tas beslut antingen lokalt eller centralt.  

Vid en kreditgivning har bankerna ett frågeformulär som ska fyllas i för varje kund. I 

B1 finns ett specifikt formulär för att göra en analys av hållbarhetsaspekter. Om det är 

något som är problematiskt visas detta genom en röd markering, vilket ger en 

varningssignal som därefter behöver förklaras för en kreditkommitté. Dock verkar inte 

kreditkommittén alltid lägga så stor vikt vid hållbarhetsinformationen. Detta gör att 

medarbetaren får flertydiga signaler från organisationen. Dels har banken tydliga 

riktlinjerna och fokus på hur viktig hållbarhetsfrågorna är, men samtidigt skapas en 

signal om att deras ansträngningar inte gör någon skillnad. När ens arbete förblir 

ouppmärksammat, eller att det inte läggs något vikt vid det, gör att motivationen snabbt 

avtar. Denna dubbeltydighet kan också orsaka en viss frustration hos medarbetarna, 

vilket vi också upplevde hos en av respondenterna. Att skicka dubbla signaler är i sig 

självt också en källa till att inte få med sig medarbetarna i det dagliga arbetet med 

hållbarhetsfrågorna.  

Hur kommer det sig då att bankerna har så höga hållbarhetsambitioner, men att 

implementeringen brister? Våra studerade banker är inte ensamma om denna diskrepans 

(Alexius & Löwenberg, 2013, s. 35) Vår teori om detta är att konkurrensen är hård om 

kunderna och som Adam nämnde ger ett varumärke som är associerat till hållbarhet 

konkurrensfördelar. För att kunna realisera dessa konkurrensfördelar blir 

kommunikationen om hållbarhet avgörande. Att kommunicera höga 

hållbarhetsambitioner skapar stora förväntningar som den befintliga verksamheten inte 

ännu kan leva upp till. Vi tolkar det som att implementeringen ännu inte kommit ikapp 

ambitionerna. 

 

Det är inte vanligt att hållbarhetsfrågor är anledningen till avslag på en kreditansökan, 

men att kundens hållbarhetstänkande påverkar dess förmåga att på sikt betala tillbaka på 

krediter, gör det till en aspekt att ta hänsyn till. I litteraturen förekommer att banker ger 

avslag på grund av miljöaspekter (Thompson & Cowton, 2004, s. 205). Som tidigare 
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nämnt uppfattar vi dock att dessa ofta gäller större projektfinansieringskrediter, vilka 

inte är aktuella för våra respondenter.  

 

6.4 Hur hållbarhet beaktas i praktiken  

Flera av respondenterna beskriver att företagsbedömningen vid ett kreditärende är ett 

hantverk och att det är en till en stor utsträckning magkänsla som är avgörande för att 

identifiera tveksamheter. Då ett hantverk innebär en erfarenhetsmässigt grundad 

skicklighet beror den alltså på kunskapen som personen har. Vad gäller 

hållbarhetsfrågor är det därför av stor vikt att medarbetarna har den kunskapen om 

hållbarhetsfrågor som de behöver för att kunna ta erfarenhetsmässigt grundade beslut. 

Då hållbarhet är ett område som utvecklas snabbt tror vi annars att det kan finnas risk att 

missa risker som inte tidigare har inträffat.  

 

Storleken på kunder är även något som respondenterna själva tog upp vid flera tillfällen 

under intervjuerna och menade att hållbarhetsriskerna är mindre för deras kunder i 

Umeå än för större företag med verksamheter med import från Asien, etc. Utan att ha 

insikt i deras specifika kunduppdrag kan vi ändå ana att det ligger mycket i deras 

bedömning. De mest uppenbara och största hållbarhetsriskerna finns hos större företag, 

dock går utvecklingen snabbt. Bland annat läggs allt större fokus på hela värdekedjan, 

från råvara till konsument. Det gör att hållbarhetsfrågor närmar sig även mindre företag 

som levererar till eller köper från större företag.  Denna utveckling gör att 

hållbarhetsfrågorna troligen kommer att bli allt mer viktiga även för lokala bankkontor i 

framtiden.  

 

6.5 Vilka aspekter av hållbarhet beaktas 

De vanligaste exempel på sakfrågor som beaktas av bankerna är marksanering, otillåtna 

vapen och barnarbete. I Thompson & Cowtons (2004, s. 205) studie tillfrågas 

respondenterna om den vanligaste anledningen att neka ett lån utifrån miljöaspekter och 

resultatet visade att dåliga miljöresultat, inblandning i kärnkraftsindustrin och 

tillverkning eller försäljning av ozonnedbrytande kemikalier som de tre främsta 

anledningarna. Det kan tilläggas att denna studie är gjord med data från mitten av 

nittiotalet. I Sverige har ozonnedbrytande ämnen varit förbjudet sedan nittiotalet, det är 

därmed inte konstigt att det inte kommer upp i denna studie, men sett som en fråga om 

kemikalier i stort är det intressant. Få av de vi talade med nämnde klimatfrågan eller 

kemikalier som stora frågor att ta hänsyn till, trots att de är två av de viktigaste 

miljöfrågorna inför framtiden (Rockström et al., 2009, s. 472) Detta tror vi beror på att 

våra respondenter i första hand fokuserar på de risker som är sannolika att kunna 

innebära en finansiell påverkan för deras kunder. Trots att klimat och kemikalier är 

viktiga för en hållbar utveckling är dessa frågor i nuläget inte något våra respondenter 

ser har en direkt finansiell påverkan. 

 

Enligt Lydenberg et al. (2010, s. 21) bör ett antal infallsvinklar beaktas för att bedöma 

vilka frågor som är materiella. Den första infallsvinkeln är att titta på finansiella och 

juridiska risker. Den andra infallsvinkeln är specifika branschfrågor eller 

branschnormer. Den tredje är hur intressenterna beaktas och den fjärde av 
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materialitetsaspekterna är möjligheter för innovation och värdeskapande. Angående 

finansiella och juridiska risker kopplade till hållbarhetsfrågor angav bankerna ett flertal 

exempel, ett exempel alla bankerna tog upp tidigt var saneringskostnader vid förorenad 

mark.  

 

Bankerna tar även in specifika branschfrågor och branschnormer, den andra 

infallsvinkeln för bedömning av materialitet. Beroende av bransch kommer olika frågor 

upp. Det finns branscher som generellt har högre hållbarhetsrisker men respondenterna 

menar att det sällan de har den typen av högriskkunder här i Umeå. Det är lättare att se 

och ta hänsyn till riskerna när riskerna är stora och uppenbara. En av respondenterna 

nämnde tjänstebranschen som ett exempel och en annan att ett ekonomikontor inte har 

så stor miljöpåverkan. Vad vi tycker oss se är att de hållbarhetsaspekter de menar är 

direkta utsläpp från produktion eller direkta risker för brott mot mänskliga rättigheter. 

Att endast beakta frånvaron av direkta utsläpp som att vara liktydigt med hållbarhet är 

ett föråldrat och förenklat sätt att ta till sig den komplexiteten som är inneboende i 

frågan. Det visar vidare också på att en uppdatering av internutbildningen i 

hållbarhetsfrågor är nödvändig för att vidareutbilda medarbetarna.  

 

Intressenterna, den tredje infallsvinkeln, beaktas inte i lika stor omfattning, med 

undantag för kunder. Kunderna är den viktigaste intressenten, eftersom de styr 

efterfrågan. Kundernas efterfrågan beräknas utifrån försäljningssiffror eller söka på 

internet för att få en uppfattning om andra intressenters åsikter. Att kunderna beaktas i 

stor utsträckning är inte konstigt eftersom de har en direkt koppling till lönsamheten. 

Att bortse ifrån andra intressenters åsikter innebär däremot en anseenderisk, då både 

traditionell media och social media kan orsaka stora risker.  

 

Den fjärde av materialitetsaspekterna, möjligheter för innovation och värdeskapande, är 

en aspekt de vanligtvis tar upp i den ordinarie analysen. Att titta på affärsutveckling och 

affärsplan är en del av bedömningen. Vi fick intrycket av att denna fråga inte hade så 

stark koppling till hållbarhet, utan däremot ingick som en del av den ordinarie 

bedömningen. Dock nämnde några av respondenterna exempel på affärsmöjligheter 

kopplat till hållbarhet, men dessa var vaga. Att identifiera värdeskapande utifrån 

hållbarhetsaspekter anser vi är ett sätt att se möjligheter i hållbarhetsfrågan och 

definitivt något som företagen skulle kunna dra nytta av.  

 

6.6 Drivkrafter till att beakta hållbarhetsarbete 

Frågan hur hållbarhet beaktas i företagsvärdering innefattar även varför 

hållbarhetsfrågor beaktas. Drivkrafter som gör hållbarhetsfrågorna relevanta att ta 

hänsyn till vid bedömningen av ett företag är skiftande, men den främsta anledningen 

verkar vara att banken är rädd om sitt anseende. Även Thompson & Cowton (2004, s. 

213) skriver att denna risk är viktig för bankerna. 

 

Som tidigare nämnts nöjer sig några av våra respondenter med att undvika riskerna, 

medan andra tar det ett steg längre och ser även möjligheterna i hållbarhet. En sådan 

möjlighet är att genom ligga steget före konkurrenterna och marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete kan nya kunder attraheras. Det är en strategi som B1 upplever ha 

fungerat för dem. På B2 uppger båda respondenterna att det finns ett mycket tydligt 
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samband mellan lönsamhet och ett gott hållbarhetsarbete. Det baseras på att det finns 

finansiella risker i att inte också ta in hållbarhetsrisker vid bedömningen av den totala 

risken. En ytterligare finansiell fördel är att genom att lägga mer fokus på 

hållbarhetsaspekter så ökar träffsäkerheten i långsiktiga prognoser (Dhaliwal et al., 

2012, s. 752). Framtidsutsikterna hos ett företag beror till viss del på hur 

framåtblickande de är och där ingår hållbarhet. 

 

Som vi ser det erbjuder bankerna i stort sett identiska produkter, och därför är det 

mycket viktigt för dem att deras varumärke inte förknippas med miljöskandaler, 

korruption eller barnarbete. Även till synes triviala händelser kan eskalera via media 

och orsaka en stor skandal om de hanteras illa. En bristande affärsetik utgör därmed en 

väsentlig anseenderisk och därmed även indirekt en affärsrisk. Ingen bank vill 

förknippas med tvivelaktiga affärer. Att banken är mån om sitt rykte är den främsta 

drivkraften för att ta in hållbarhetsfrågor.  

 

Bankernas värderingar och policy speglas troligen av samhällsopinionen, och bankerna 

vill generellt förekomma utvecklingen. Den bakomliggande drivkraften hos bankerna 

har sitt ursprung i allmänhetens ökande engagemang. Det är efterfrågan av hållbarhet 

som gör att banker tar fram produkter och arbetssätt som beaktar hållbarhet. Utbudet är 

därför styrt av efterfrågan från bankens kunder. Det är visserligen en slutsats som går 

bortom denna studie men det indikerar att vi som kunder får de banker vi kräver. 

Bankers vinstintresse behöver inte vara i konflikt med hänsynstagande till hållbarhet, 

det är kanske snarare är tvärtom att det kan bidra till en ökad lönsamhet.  

 

6.7 Utveckling av hållbarhetsarbete i företagsvärdering  

Svaret på frågan hur hållbarhetsfrågor beaktas i företagsvärdering är inte är statiskt. 

Hade frågan ställts för några år sedan hade svaret inte varit detsamma som idag, och 

troligen är inte heller svaret detsamma om några år i framtiden. Något som alla 

respondenter är helt överens om är att hållbarhet är något som kommer att öka i 

betydelse i framtiden, vilket också stöds i litteraturen (Rhodes, 2010, s. 145). Både de 

som redan beaktar hållbarhetsaspekter och de som ser hållbarhet som något sekundärt 

anser att hållbarhetsfrågor kommer att bli allt mer viktigt, men det som skiljer dem är 

hur fort de tror att utvecklingen kommer att gå. Vi ser en tendens att ju mindre 

integrerat deras synsätt är desto längre tror de att det kommer att ta. En del respondenter 

menade att det redan är integrerat och har varit det i några år medan andra menar att det 

är långt kvar.  

 

För mindre än ett decennium sedan talades det knappt om hållbarhet i företagsvärdering 

men idag menar flera att det är en naturlig del av bedömningen. Utvecklingen har alltså 

gått fort, och med den uppmärksamhet som hållbarhetsfrågor nu har i media och utifrån 

allmänhetens värderingar ser vi inget tecken på att den utvecklingen kommer att 

avstanna. Det är alltså snarare en fråga om när, än om, som hållbarhet får ett större 

genomslag inom finansiering.  
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7. Slutsatser  

I detta kapitel presenterar vi våra huvudsakliga slutsatser av denna studie. Dessa sju 

slutsatser följer de sju teman som presenterats i analyskapitlet.  

 

7.1 Studiens slutsatser  

Vi har dragit följande slutsatser om hur banker beaktar hållbarhet i företagsvärdering: 

 

Slutsats 1: Vikt läggs vid hållbarhetsaspekter vid företagsvärdering.  

 

Bankerna beaktar hållbarhet vid både kreditgivning och kapitalplacering. Det är dock 

stor skillnad mellan vilken vikt som läggs på hållbarhetsaspekter, och det beror till 

största delen på personligt intresse. Några respondenter menar att hur stor hållbarhetens 

inflytande på värderingen är beror på hur stora riskerna och möjligheterna är jämfört 

med andra risker och möjligheter. Hållbarhet vägs in i bedömningen kring ett företag 

precis som andra risker och möjligheter. Andra respondenter menar att hållbarhet är 

sekundärt efter traditionella frågor och att det ännu inte används i det dagliga arbetet.  

 

Slutsats 2: Hållbarhetsinformationen kommer främst direkt från företagen. 

 

Informationen om företagens hållbarhetsarbete kommer främst från företagen själva. 

Även årsredovisningar används om de finns. Våra respondenter använde inte 

hållbarhetsredovisningar eftersom de inte förekommer hos bankernas lokala kunder. 

Eftersom det är den information som finns tillgänglig som används som utgångspunkt 

för varje bedömning är vår rekommendation till företagen att i större utsträckning 

rapportera sitt hållbarhetsarbete för att möjliggöra för investerare eller kreditgivare att ta 

hänsyn till detta.   

 

Slutsats 3: Bankerna har värderingar, policy och riktlinjer inom hållbarhet. 

Implementeringen av policy och riktlinjer har brister, däremot är bankens 

värderingar är väl förankrade. Det finns skillnader mellan bankerna, som vi tror 

kan vara kopplat till organisationens struktur.  

 

Bankerna har alla någon form av policydokument, men det finns skillnader mellan 

bankerna i hur riktlinjerna för hållbarhet ska implementeras. Dessa riktlinjer används 

inte heller alltid. I vår studie var det respondenterna på den mest decentraliserade 

banken som generellt var mest engagerade inom hållbarhetsfrågor. Att inte få 

uppmärksamhet för ansträngning i hållbarhetsfrågor kan leda till minskad motivation till 

att beakta frågan. För att engagera medarbetarna behövs även en samstämmighet mellan 

de signaler som skickas ut.  

 

Slutsats 4: Det är viktigt med kunskap inom hållbarhet hos de som gör 

företagsvärderingar  

 

Många respondenter ser kreditgivning som ett hantverk byggt på personlig erfarenhet 

och vilken vikt som läggs vid hållbarhetsrisker jämfört med andra risker beror främst på 

deras personliga intresse och engagemang. Då en hantverksskicklighet är beroende av 
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tidigare erfarenheter och hållbarhetsfrågan är relativt ny, är det därför av stor vikt att 

medarbetarna har den kunskapen om hållbarhetsfrågor som de behöver för att kunna ta 

erfarenhetsmässigt grundade beslut. Vi anser att bankerna därför bör satsa mer på intern 

utbildning i hållbarhet för medarbetarna.  

 

Slutsats 5: Juridiska och finansiella risker kopplat till hållbarhet beaktas i hög 

grad medan beaktandet av intressenter, branschnormer samt värdeskapande och 

innovation till viss del ingår i den ordinarie bedömningen av företag, men utan 

att kopplas till hållbarhetsaspekter.  

 

I vår intervjumall ingick frågor om de fyra områden som kan anses relevanta att beakta 

för att undersöka materiella aspekter om företagen. Det visade sig att hållbarhet i hög 

grad beaktades när det kopplades till finansiella och juridiska risker. Däremot de övriga 

aspekterna; intressenter, branschnormer och värdeskapande ingår främst som en del i 

den traditionella bedömningen av företag och kopplades inte till hållbarhet i någon 

större utsträckning.  

 

Slutsats 6: Den största drivkraften bankerna har för att ta in hållbarhetsaspekter 

är anseenderisker.  

 

Bankerna erbjuder i stort sett identiska produkter, därför blir det avgörande att deras 

varumärke inte förknippas med miljöskandaler, korruption eller barnarbete. En 

bristande affärsetik utgör en väsentlig anseenderisk och därmed även indirekt en 

affärsrisk. Att banker är måna om sitt rykte är den främsta drivkraften för att ta in 

hållbarhetsfrågor.  

 

Slutsats 7: Utvecklingen inom hållbarhet kommer fortsätta 

 

Respondenterna anser att beaktande av hållbarhet är en liten del av deras arbete. Detta 

kan bero på att deras kunder främst är mindre lokala företag utan miljöfarlig 

verksamhet. Samtliga respondenter är dock mycket tydliga med att de tror att 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom banksektorn kommer att fortsätta och bli än 

mer betydelsefull än idag. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hållbarhet beaktas av banker i kreditgivning och 

kapitalplacering. Bankerna har ett systematiskt arbete där en del hållbarhetsaspekter 

beaktas. Det återstår dock ännu mycket i implementeringen, då beaktandet av hållbarhet 

fortfarande i stor utsträckning bygger på personligt intresse. Juridiska och finansiella 

risker kopplat till hållbarhet beaktas i hög grad. Däremot intressenter, branschnormer 

samt värdeskapande och innovation inom hållbarhet beaktas i mindre utsträckning. 

 

7.3 Praktiska rekommendationer 

För att realisera de höga hållbarhetsambitionerna i organisationerna rekommenderar vi 

att bankerna utreder medarbetarnas motivation i att arbeta med hållbarhetsfrågor genom 

att kartlägga de signaler och incitament som finns för de verkställande personerna i 

organisationen. Genom att skapa delaktighet och personligt ansvar hos medarbetarna 

tror vi att engagemanget för hållbarhetsfrågor kan öka. 
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För att medarbetarna ska kunna ta välgrundade beslut i hållbarhetsfrågan är det även 

avgörande vilken kunskap och kompetens medarbetarna har i frågan. Vi rekommenderar 

att bankerna satsar mer på intern utbildning i hållbarhet för att öka kunskapen hos 

medarbetarna inom hållbarhet. 

Vi rekommenderar även att bankerna i större utsträckning tar hänsyn till intressenter, 

branschnormer och värdeskapande kopplade till hållbarhet i bedömningen av företag då 

detta skulle förbättra hållbarhetsanalyserna.  
 

7.4 Reflektioner  

Sett i efterhand hade det underlättat att fokusera på antingen kreditgivning eller 

kapitalplacering, eftersom det är två olika processer. Anledningen till att vi valde att ta 

det bredare perspektivet var att vi inledningsvis uppfattade att vi skulle få svårt att hitta 

tillräckligt många respondenter inom kapitalplacering. Dessutom hade vi en 

föreställning om att vi inte skulle få tillräckligt mycket material av att titta på enbart 

kreditgivning. Så visade sig inte vara fallet. Att vi gjorde valet att ta in bägge 

processerna gjorde arbetet mer omfattande och riskerade en otydlighet.   

 

Det hade även kunnat vara önskvärt att ha ytterligare ett par respondenter, varav en från 

B3 och en placeringsrådgivare. Detta hade gett fler perspektiv att ta med i analysen. Vi 

tycker dock att vi har fått en tillräckligt bra bild av de intervjuer som genomfördes för 

att kunna besvara forskningsfrågan. I och med att intervjuerna var effektiva, på så sätt 

att vi fick svar på de frågor de vi hade förberett, upplever vi att en mättnad uppnådde för 

varje respondent utifrån intervjumallen.  

7.5 Sanningskriterier  

Fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning är inte möjlig, i synnerhet inte 

i kvalitativa studier, därför är det viktigt att beskriva hur vi agerat utifrån 

sanningskriterierna. Mycket som faller in under sanningskriterierna har vi redan 

behandlat i andra delar av uppsatsen, men i detta stycke tas de upp tillsammans för att 

ge en överblick över dem. En kvalitativ studies tillförlitlighet är viktig för det ska kunna 

anses som vetenskap.  Tillförlitlighet kan delas in i “trovärdighet”, “överförbarhet”, 

“pålitlighet” och “en möjlighet att styrka och konfirmera” (Bryman, 2013, s. 354).  

 

7.5.1 Överförbarhet   

Eftersom vår studie är kvalitativ är inte vår målsättning att dra generella slutsatser 

utifrån vårt resultat utan denna studie syftar till att ge en inblick i hur banker beaktar 

hållbarhetsfrågor i företagsvärdering. I analysen har dock till viss del generella 

slutsatser dragits utifrån respondenternas svar. Dessa slutsatser gäller dock endast den 

specifika kontext som rådde vid intervjutillfällena. Vi tror dock att eftersom 

respondenterna delvis svarar för hur banken arbetar och att arbetssättet är generellt för 

många banker kan våra generaliseringar även gälla utanför den kontext som vi 

undersökt. I vilken omfattning detta gäller har vi dock svårt att uppskatta och det kan 

vara målet för ytterligare studier.  
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Något som talar emot att våra slutsatser kan generaliseras är att vi endast har 

respondenter från samma ort och lokala skillnader i arbetssättet kan förekomma vilket vi 

inte haft möjlighet att undersöka med tanke på studiens omfattning. Dessutom är urvalet 

av respondenter något som ytterligare minskar generaliserbarheten i våra slutsatser 

eftersom det inte skedde ett inte slumpvis och obundet urval. 

 

Det som talar för att vår studie kan generaliseras är att medarbetarna på banker arbetar 

utifrån bankernas policy och styrdokument och går samma interna utbildningar. Därför 

bör deras arbetssätt inte skilja sig så mycket från varandras. Dessutom har vi intervjuat 

respondenter som sinsemellan har olika befattningar och yrkesroller och när de ändå 

svarar på ett likartat sätt visar det på att det går att generalisera även till andra kontexter. 

Sammantaget anser vi att med viss försiktighet kan vår studie ha en tillräcklig 

generaliserbarhet för att vara intressant även i andra kontexter.  

7.5.2 Pålitlighet  

Med pålitlighet menas att ha ett granskande synsätt, samt fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i processen (Bryman, 2013, s. 355). Genomgående under 

studiens gång har vi varit noggranna med att anteckna allt vi gör. Att föra noggranna 

och systematiska anteckningar är dels för att underlätta vårt eget arbete men också för 

att i ett senare skede kunna beskriva vår metod i metodkapitlet. I metodkapitlet har vi 

utförligt beskrivit genomförandet av studiens alla delar. Vi har också försökt att vara 

kritiska till vad vi själva skriver och problematisera detta. En del av våra tankar har 

tagits upp i rapporten men givetvis kan inte alla våra diskussioner tas med. Att noggrant 

kunna visa läsaren hur arbetet fortlöpt och att visa på ett kritiskt granskande 

förhållningssätt i texten skapar en hög pålitlighet av studien.  

7.5.3 Trovärdighet  

Med trovärdighet menas att de personer som studerats får ta del av resultaten för att 

kunna bekräfta för forskaren att denna uppfattat verkligheten på rätt sätt, vilket också 

benämns respondentvalidering (Bryman, 2013, s. 354). 

Åtskillig arbetsinsats gick åt till att testa olika intervjufrågor emot olika 

forskningsfrågor innan vi slutligen arbetat fram den frågemall som användes. Att vi inte 

behövde göra någon förändring i frågemallen mellan intervjuerna visar på att 

intervjufrågorna har trovärdighet eftersom vi bedömde att vi fick redogörelser som 

svarade emot forskningsfrågan. Alla intervjuer genomfördes genom att intervjuaren och 

respondenten träffades på respondenternas arbetsplatser. Fördelen med intervjuer på 

plats, och inte via telefon, är att därmed kan även kroppsspråk och material som 

respondenterna visade användas för att ytterligare minska risken för förvrängning av 

tolkningen av dem. Däremot kan även intervjuarens närvaro påverka respondenten 

genom intervjuareffekten. 

Vi anser att den noggranna transkriberingen och kategoriseringen av empirin är viktiga 

för studien och att det ökar trovärdigheten i våra resultat. Vårt arbetes trovärdighet kan 

anses öka genom att respondenterna hade möjlighet att läsa och verifiera den 

sammanställda empirin innan den analyserades. De återkom inte med några synpunkter 
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på vår tolkning av dem och tre svarade innan en uppsatt deadline att vår transkribering 

var okej. Därmed anser vi att trovärdigheten är hög på att vi tolkat deras utsagor korrekt. 

Då forskaren och respondenten har kommit överens om att empiribeskrivningen är 

korrekt har intersubjektivitet uppnåtts och då kan vår återgivning av deras verklighet 

anses vara trovärdig. Hade vi inte gjort en noggrann transkribering och bearbetning av 

empirin hade det varit svårt för respondenterna att ta ställning till om de faktiskt tolkats 

rätt. Allt detta sammantaget visar på att vår studie har en tillräckligt hög trovärdighet. 

7.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Med detta kriterium menas att säkerställa att forskarna agerat i god tro och att de inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförande och 

slutsatser (Bryman, 2013, s. 355). 

Ämnet valdes på grund av personligt intresse i området och därför har vi värderingar om 

ämnet vilket vi tidigare beskrivit i stycket ”förkunskaper”. Som även tidigare nämnt kan 

detta skapa problem om vi inte aktar oss för att låta våra personliga värderingar färga 

tolkningen av respondenterna. Under arbetets gång har därför vi varit noga med att inte 

låta våra värderingar styra analysen mot någon av oss förutbestämd slutsats. Under hela 

processen har vi varit ärliga och inte förvanskat empirin efter våra syften. 

 

Vi har inte medvetet försökt styra våra respondenters svar till att behaga oss. Det är 

dock svårt att avgöra om det sker en omedveten påverkan av respondenten under 

intervjun. Att omedvetet uppmuntra till en viss typ av svar kan göras genom exempelvis 

kroppsspråk och betoningar om respondenten är mottaglig för detta. Det som talar emot 

detta är att vi fick svar som inte överensstämmer med våra värderingar.  

 

Vi har inte heller sökt respondenter som passar något förutbestämt syfte eller att de är 

okunniga om det område vi avser att undersöka. Vi anser även att respondenterna hade 

tillräcklig insikt om det som efterfrågades för att de ska kunna ge korrekta svara på 

frågorna, de hade alla minst ett decennium av erfarenhet inom sitt yrkesutövande som vi 

avsåg att undersöka. Vi tror inte heller att respondenterna hade någon avsikt att ljuga 

eller väsentlig undanhålla information.  

 

7.6 Samhälleliga och etiska aspekter   

Studiens frågeställning utgår från den aktuella samhällsutvecklingen där 

hållbarhetsfrågor får allt större utrymme. Hållbarhet i sig utgår från en strävan om ett 

långsiktigt bärkraftigt och rättvist samhälle. Trots detta är hållbarhet fortfarande en 

sekundär fråga för många. Att bidra med forskning inom fältet och att lyfta frågorna 

medverkar till att ge området uppmärksamhet och synliggöra allvaret i frågorna. Att 

skapa förutsättningar för transparensen inom banksektorn kan också bidra till att 

påverka bankerna genom att visa på vikten av implementering av policy. 

 

Denna studie visar att bankerna börjar ta allt större hänsyn till hållbarhetsfrågor och att 

den trenden sannolikt kommer att fortsätta. Ur ett företagsperspektiv kan det därmed 

vara viktigt att få kännedom om hållbarhetsrapporteringens vikt hos bankerna. Ett 

företag med ett gott hållbarhetsarbete bör vara noggrann med att även meddela detta 

till banken när de ansöker om kapital.  
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En annan effekt av vår studie kan vara den direkta effekten av att vi besökt banker och 

lyft frågan under intervjuerna. Den påverkan våra besök har är liten, men en respondent 

berättade att han inför mötet hade läst på om bankens policy och att han därefter lagt 

märke till hållbarhetsfrågan i ett annat sammanhang som han annars inte skulle ha gjort. 

 

En incident som skedde under en intervju var att en respondent visade upp konfidentiellt 

material om bankens riktlinjer för hållbarhetsfrågor i kreditgivning. Innehållet i det 

konfidentiella materialet diskuterades översiktligt men inga detaljer ingår i 

denna rapport. 

 

7.7 Vidare forskning 

Under processen att läsa litteraturen, intervjua, bearbeta empirin och slutligen analysera 

har många nya intressanta frågeställningar uppenbarat sig. I detta stycke följer en 

beskrivning av några av dem. 

 

Vi har medvetet valt att inte lägga något fokus på bankernas skrivna policy och jämföra 

denna med vad som faktiskt görs i praktiken. En snabb överblick över vad som skrivs 

på deras respektive hemsidor visar att B1 har mer långtgående hållbarhetsambitioner än 

vad B2 och B3 har. Men vad vi upptäckte i vår studie var att B2:s anställda hade ett 

större intresse av hållbarhet och används sig mer av hållbarhet i sitt yrkesutövande. 

Detta till trots att det inte verkar ske lika starka påtryckningar ovanifrån i organisationen 

att de skulle göra det. Det kan, som vi har varit inne på, ha att göra med den 

företagskulturen som råder i de respektive bolagen. B2 är betydligt mer decentraliserat 

än B1 vilket gör att medarbetare på B1 kan vara mer beroende av godkännande och 

påtryckningar ovanifrån för att förändra sitt arbetssätt. Detta skulle vara intressant att 

forska vidare på. Är en centraliserad företagsorganisation något som hindrar eller 

främjar utvecklingen av att ta in hållbarhet som en aspekt i företagsvärdering? Vilka 

incitament för att använda sig av hållbarhetsaspekter i företagsvärdering finns det för de 

anställda i en centraliserad jämfört med en decentraliserad organisation? Detta skulle 

kunna undersökas genom en jämförandestudie.    

 

Vi upplever att det finns en diskrepans mellan policy och implementering i bankerna, i 

synnerhet inom B1. Det vore intressant att undersöka om så är fallet och vad det då är 

som hindrar att deras ambitioner realiseras i praktiken, genom att göra en fallstudie av 

B1:s policyimplementering med avseende på hållbarhetsfaktorer.  

 

Alla respondenter trodde att den ökande hållbarhetstrenden i företagsvärdering kommer 

att fortsätta. Detta får även stöd i den litteratur som vi undersökt. Det vore intressant att 

utreda vad detta kommer att få för implikationer för bankerna.  

 

Flera av respondenterna pratar om att företagsvärdering är ett hantverk. Hantverket 

bygger på erfarenhetsmässig skicklighet av att ta in information och att tolka och 

värdera den. Vad är det för signaler i hållbarhet som respondenterna undersöker och hur 

vägs dessa emot andra risker och möjligheter är något som skulle vara intressant att 

utreda vidare.  
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Inom evolutionspsykologi finns det teorier om hur individer, både människor och djur, 

kommunicerar sin “fitness” (kondition) både till potentiella partners och fiender genom 

att visa upp ”handikapp”. Dessa teorier går ut på att eftersom djuren ofta inte kan 

kommunicera sin egentliga fitness sker det genom indirekta signaler av att uppvisa 

handikapp, i det här fallet till exempel ett beteende eller strukturer som höga skrik eller 

stora färggranna fjädrar. Evolutionen rensar bort individer med handikapp, därför är 

handikapp attraktivt eftersom det uppvisar en fitness som svaga individer inte klarar av 

att leva med. Individer som klarar av att överleva med, och samtidigt visa upp, 

handikapp har sannolikt en större egentlig fitness än individer som inte uppvisar dessa 

specifika handikapp. Marknaden är en liknande process som evolutionen där de sämst 

anpassade företagen rensas bort, men samtidigt kan hållbarhetsarbete hos företagen vara 

en signal på ”ekonomisk attraktivitet” eftersom de klarar av att överleva på marknaden 

trots sitt handikapp. Exempel på vad som skulle kunna vara sådana handikapp är att 

upprätthålla goda arbetsförhållanden, att ha ett omfattande miljöarbete, skriva en 

utförlig hållbarhetsrapport, etc. Det skulle vara intressant att dra parallellen till 

finansiering och utreda om uppvisandet av hållbarhetsarbete är en signal på ett företags 

fitness som investerare kan använda sig av, eller faktiskt redan använder. Företag som 

inte klarar av att visa upp dessa handikapp är potentiellt svagare, vilket investerare kan 

ta hänsyn till. Om det är så att hållbarhet är en signal som investerare kan använda sig 

av vore det viktigt för företagen att veta det när de söker kapital.  
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Intervjumall  

När 
(datum, klockslag) 

 

Var 
(plats) 

 

Hur  
(miljö, placering, stämning) 

 

Vem 

(namn, företag, roll) 

 

Kontakt- 
uppgifter 
(telefon, mail) 

 

 

Spela in  

Tack för att fick komma hit 
Elin Bölske  
företagsekonomi på handelshögskolan i Umeå 
civilingenjörsexamen i kemiteknik och har arbetat i sju år inom miljö- och hållbarhet, men inte 
inom ekonomi 
först studiens syfte, frågor om din yrkesroll, hållbarhet i din organisation, hållbarhet vid 
bedömning av företag 
du har valts ut för att du representerar en yrkesgrupp som bedömer företag 
30 min 
medverkan är frivillig 
samtalet spelas in för att kunna analyseras 
empiridelen + färdiga rapporten till dig 

 
Det här är en intervju för att samla in data till vår C-uppsats som handlar om hur hållbarhet 
beaktas i företagsvärdering.  
Nyttan med studien att ge företagen en inblick i hur bankerna resonerar kring hållbarhet.  
Med hållbarhet menar vi det som inom finansiering kallas ESG, d.v.s. aspekter som har med 
environment, social, och governance att göra.   
 

1 Först lite om dig 

1 a. Kan du berätta kort om din yrkesroll?  

På vilket sätt kommer företagsvärdering in i ditt arbete? 

Kapitalplacering eller kreditgivning? Om bägge, fokus kapitalplacering 

(Tar du beslutet om placeringen eller kreditgivningen?) 

1 b. Hur insatt är du (skulle du säga att du är) i hållbarhetsfrågor? 

Varifrån kommer din information om hållbarhet generellt?  

Från din organisation, eget intresse, allmän omvärldsbevakning? 
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Har du ett personligt intresse för hållbarhetsfrågor?  
 

2 Om hållbarhet i din organisation 

2 a. Hur arbetar din organisation med hållbarhet i företagsvärdering?  

Finns ett systematiskt arbete?  

Vad finns för gemensamma policy/riktlinjer, utbildning? 

Hur används de av organisationen och av er? 

 

3 Om hållbarhet i företagsvärdering 

3 a. Hur beaktar du hållbarhetsaspekterna i värderingen av företag? 

Varifrån kommer din information om företagen vad gäller hållbarhetsaspekter?  

Interna dokument, företagens hållbarhetsredovisningar, hållbarhetsrankingar, websidor, 
personliga möten.. etc.. 

Vilken är den viktigaste informationskällan?  

I hur stor utsträckning använder ni hållbarhetsredovisningar?  

Beaktar ni finansiella risker och juridiska risker kopplat till hållbarhet?  

Med risker menar vi inte ESG-risker i sig, utan att ESG-faktorer ger finansiella risker, som 
exempelvis:  

• Risk för värdeminskning av mark med miljöförstöring (sanering kostar pengar) 
Sjöström s. 118 

• Risk för stämningar och böter om mänskliga rättigheter/miljölagar/arbetsmiljölagar 
bryts, eller brister i produktsäkerhet? 

• Risk för verksamheter som minskar i värde då miljömedvetna konsumenter inte längre 
finner denna attraktiv 

• Risk vid ökade kostnader p.g.a. regelförändringar avseende t.ex. koldioxidutsläpp, 
energianvändning? 

• Risk för brist på råvarumaterial eller rent vatten?  
• Varumärkesrisker 
• Andra?  

På vilket sätt? 
 
Vilken vikt lägger ni vid det jämfört med andra risker?  

Använder ni er av branschspecifika frågor eller branschnormer för bedömningen av 
företag?  

Alltså att utgå ifrån gemensamma standarder i branschen, eller kunskap om vilka frågor 
som är viktiga för en specifik bransch, t.ex.  
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-Företag i bryggeribranschen och risken för torka i det område där bryggerierna ligger. 

-Företag i telekombranschen och yttrandefriheten i länder där företagen verkar.  

På vilket sätt?  

Vilken vikt lägger ni vid det?  

Beaktar ni vilket värdeskapande och innovationsmöjligheter företaget har kopplat till 
hållbarhet?  

D.v.s. områden där det finns potential för affärsutveckling/innovativa lösningar som 
gynnar miljön, kunder eller andra intressenter, visa branschledarskap och skapa 
konkurrensfördelar. 

På vilket sätt? 

Beaktar ni vad andra intressenter efterfrågar från företaget?  

På vilket sätt? 

(Ställer ni krav på miljö eller sociala faktorer hos kredittagare? ) 

(Vilka krav? Vilken vikt lägger ni på dem jämfört med andra krav?) 

 I de fall ni placerar åt andra, finns det krav från dem? Isf. vilka? 

Har du sett finansiella fördelar med att ta in hållbarhetsaspekter i bedömningen? 

 

4. Tror du att hållbarhet i företagsvärdering är ett växande fenomen?  

Är det något ytterligare du har att tillägga som du inte tycker du har fått sagt? 

Har du våra kontaktuppgifter om du har några frågor? 
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Allmänna reflektioner: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stämning: 
 
 
 
 
 
 

 

Hur verkade personen: 

 

 

 

 

 

Hur svarade personen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variationer hos 
intervjuaren 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


