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SAMMANFATTNING 
 
Miljöfrågor har en stor betydelse i dagens samhälle. Detta visar sig hos kreditgivarna 
som har fått ett ökat ansvar att ta hänsyn till miljön. Huvudsyftet med med vårt 
examensarbete var att beskriva varför miljöinformation används av kreditgivare vid 
kreditbedömning. Vi har även haft som delsyften att beskriva vilken typ av miljö-
information som används vid kreditbedömningar, samt att skapa förståelse för vilken 
betydelse miljöinformationen kan få för kreditbedömningarna. För att uppnå syftet med 
vårt examensarbete utförde vi en fallstudie med personliga intervjuer hos fyra stora 
banker. Därefter har vi sammanställt och analyserat materialet vi samlat in. Vi har 
lyckats besvara vårt huvudsyfte och delsyftena med uppsatsen. Resultatet visar att 
bankerna idag endast har börjat komma igång med insamling och användning av miljö-
information i sina kreditbedömningar. 



 

ABSTRACT 
 
Environmental issues are of great importance in society today. This is shown by lenders 
who now have a greater responsibility to take the environment into consideration. The 
main purpose of our thesis was to describe why environmental information is used by 
lenders when they do their credit rating. A second purpose was to describe which type 
of environmental information that is used for credit rating, and to get an understanding 
of the importance of environmental information for the credit ratings. For the purpose of 
our thesis we performed a case study which involved personal interviews at four big 
banks. We then compiled and analyzed the material we had collected and succeeded in 
answering the main purpose and secondary purposes of our thesis. The result shows that 
the banks today have just started collecting and using environmental information in their 
credit ratings. 
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1. INLEDNING 
 
Dagens miljöproblem berör alla på olika sätt. Därför bör alla använda sig av 
miljöinformation vid beslut i det dagliga arbetet. Många kan i sin yrkesutövning 
påverka miljön, därför är det viktigt att detta utförs på ett positivt sätt för vår miljö 
eftersom detta även påverkar kommande generationers miljö. 
 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Deloitte och Touche har undersökt företags miljöredovisningar och kommit fram till att 
två tredjedelar av Sveriges största bolag saknar bra miljöinformation, det vill säga 
relevant information om företagets påverkan på miljön, i sin miljöredovisning.1 
 
Även intresset för att lämna ut miljöinformation har minskat, dessutom stiger inte 
standarden på de miljöredovisningar som företagen lämnar ut.2 Detta kan bero på att 
flera företag har fått utländska ägare, som inte lägger samma vikt vid miljön och 
miljöredovisning, den senaste tiden. Det kan även bero på att företagen engagerar sig i 
andra områden som sociala förhållanden mellan företaget och dess intressenter eller 
företagssäkerhet. Detta kan ha lett till att företagen har satsat mindre på redovisning av 
sitt miljöarbete. 
 
Enligt en rapport från Naturvårdsverket,3 har finansmarknaden, däribland kreditgivarna, 
inget större intresse av de börsnoterade företagens miljöredovisningar. Orsaken till detta 
är enligt rapporten att miljöinformationen som företagen lämnar ut i sina miljö-
redovisningar är svår att förstå. Detta har i sin tur lett till att de olika intressenterna har 
haft svårt att få ut relevant information om företagens miljöpåverkan. 
 
Mängden miljöinformation och antalet informationskanaler har ökat, vilket har skapat 
problem. Hur skall all miljöinformation tolkas då det saknas enkla, standardiserade och 
användarvänligare former av miljöredovisning.4 Att få miljöinformation från företagen 
är komplicerat, eftersom det saknas ett centralt standardiserat register. Ett sådant 
register skulle underlätta för bland annat kreditgivare att gå in och se vad för slags 
miljöpåverkan en verksamhet har, om de haft problem med miljön tidigare etc. De 
register som finns idag är svåråtkomliga och de är dessutom ej fullständiga.5 
 
I början av 1999 infördes en omfattande lagstiftningsreform på miljörättens område. Det 
viktigaste i denna var införandet av miljöbalken, där den svenska miljölagstiftningen 
samlas. Alla lagar som syftar till bevarande, skyddande och förbättrande av tillståndet i 
miljön ingår i denna miljöbalk. Införandet av miljöbalken innebär bland annat skärpta 
och enhetliga regler. Avsikten med detta är att en långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och en hälsosam miljö skall säkerställas.6 

                                                 
1 TT Nyhetsbanken, 2000-08-31 
2 Affärsvärlden, 2000-09-06 
3 Naturvårdsverket, 2000 
4 Ibid. 
5 TT Nyhetsbanken, 2000-03-16 
6 Larsson, 1997 
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Samtidigt som miljöbalken infördes ändrades 6 kapitlet 1 § tredje stycket i årsredovis-
ningslagen. Denna ändring innebär att vissa industriföretagare skall lämna särskild 
miljörelaterad information i den ordinarie årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
Denna information skall även revideras av företagets revisor och godkännas av 
stämman. Syftet med detta är att ge utomstående intressenter bättre underlag för att 
bedöma långsiktiga finansiella risker i företaget.7 
 
Allt fler företag skaffar sig ett ”kvitto” på sina ansträngningar inom miljön, genom 
certifiering enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 och/eller en EMAS 
(Eco-management and Audit Scheme) registrering. EMAS är EU:s frivilliga förordning 
om miljöledning.8 EMAS kräver en offentlig miljöredovisning där resultatet av 
företagets miljöarbete redovisas. ISO 14001 är ett internt verktyg för ledning av miljö-
arbetet. Med ISO 14001 granskas miljöinformationssystemet externt med hjälp av 
nyckeltalsredovisning. Företag som använder sig av miljöredovisning visar upp sitt 
miljöarbete såväl internt i företaget som externt mot företagets intressenter.9 
 
Företagsledare, media, politiker och allmänheten har börjat bli alltmer medvetna om 
miljön. Även företagens påverkan på miljön har blivit intressantare då detta mäts och 
värderas i och med miljöredovisningen.10 Miljöredovisningen är ett lämpligt sätt att 
informera intressenterna om den miljöpåverkan företaget har samt det miljöarbete de 
utför. 
 
För de företag som lyssnar på marknadens miljökrav finns det stora affärsmöjligheter. 
Det är inte enbart myndigheterna som är intresserade av vad företaget gör på miljö-
området, utan även kunder, försäkringsbolag och kreditgivare.11 Intresset för miljön 
ökar även i betydelse för de professionella redovisningsorganisationerna, exempelvis 
FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Det är viktigt för deras medlemmar, 
medlemmarnas klienter och anställda och självklart är det viktigt, kanske viktigast, för 
allmänheten.12 Samtidigt ökar intresset från företagen och försäkringsbolagen att 
komma över miljöinformation, eftersom det kan påverka försäkringar och kredit-
givning.13 
 
Banker behöver miljöinformation för att kunna godkänna lån. Detta för att känna sig 
”trygga” och minska risken för förluster som beror på att företaget orsakat miljöskador, 
vilket leder till att de inte kan betala igen sina lån till bankerna. Bankernas informations-
behov förändras från det ena kreditärendet till det andra. Detta förklarar varför de har 
svårt att formulera tydliga mål om vilken miljöinformation som behövs vid kredit-
bedömningarna.14 Använder bankerna miljöinformation från företagen, när de gör sina 
kreditbedömningar? Hur använder de sig av denna information och varför gör de det? 
Påverkas kreditbedömningen av denna miljöinformation? 

                                                 
7 Larfeldt, 1999 
8 Affärsvärlden, nr 36, 1999 
9 NUTEK, 1999 
10 Mathews, 1997 
11 NUTEK, 1999 
12 Collison & Slomp, 2000 
13 TT Nyhetsbanken, 2000-03-16 
14 Jakobsson & Jakobsson, 1998 
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1.2 Syfte 
 
Vår uppsats har ett huvudsyfte och två delsyften. 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att: 
 

• Beskriva varför miljöinformation används av banker vid kreditbedömning. 
 
Delsyftena med uppsatsen är att: 
 

• Beskriva vilken typ av miljöinformation som används vid kreditbedömningar. 
 

• Skapa förståelse för vilken betydelse miljöinformationen kan få för kredit-
bedömningarna. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga i vårt uppsatsarbete. Vi diskuterar 
forskningsansats, undersökningsansats och datainsamlingsmetod samt metodproblem vi 
har stött på under arbetets gång. 
 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vid val av forskningsansats i en undersökning går det att välja mellan de delvis skilda 
angreppssätten induktion och deduktion. Val kan även göras mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod. I detta avsnitt beskriver vi kort angreppssätten vi valt att använda oss 
av. 
 

2.1.1 Deduktion och induktion 
 
I vårt arbete har vi använt oss av en deduktiv forskningsansats. Deduktion innebär att 
undersökaren utgår från en teori och utformar hypoteser, det vill säga testbara på-
ståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning testas hypoteserna som leder fram 
till ett resultat.15 De teorier vi har använt oss av har vi prövat i en empirisk under-
sökning, alltså har vi testat om dessa teorier stämmer överens med verkligheten. Utifrån 
vår undersökning har vi sedan gjort en analys utifrån vår analysmodell och dragit slut-
satser. 
 

2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
I detta arbete har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa 
metoden utgår från att det finns många sanna verkligheter. Med denna metod strävar 
forskaren efter en bild av verkligheten, han söker förståelse och en helhetssyn.16 Den är 
lämplig att använda sig vid utröning av nya företeelser. Då bankernas användande av 
miljöinformation i sin kreditgivning till företag är en relativt ny företeelse blir denna 
metod lämplig. Ytterligare ett skäl till att vi valde en kvalitativ forskningsansats i vår 
undersökning är att vi vill få insikt och förståelse inom det studerade området.17 
 

2.1.3 Synsätt 
 
Enligt Arbnor & Bjerke18 finns det tre olika metodsynsätt inom företagsekonomin: 
systemsynsätt, analytiskt synsätt och aktörssynsätt. Vi har i vår uppsats använt oss av 
aktörssynsättet med inslag av det analytiska synsättet. Ett aktörssysätt innebär att 
undersökaren försöker skapa förståelse för det område som studeras. Utgångspunkten i 
aktörssynsättet är hur olika aktörer upplever, tolkar och handlar i verkligheten. I detta 
synsätt försöker undersökaren att förklara och beskriva dialektiska samband, vilket 

                                                 
15 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 
16 Andersen, 1994 
17 Holme & Solvang, 1991 
18 Arbnor & Bjerke, 1994 
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innebär flertydiga samband som fortlöpande omtolkas och ges olika innebörd. Vi 
använde oss av aktörssynsättet för att vi bland annat försöker förstå varför banken 
använder sig av miljöinformationen i sina kreditbedömningar och hur detta påverkar 
deras beslut. 
 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Vid val av undersökningsansats måste undersökaren ta hänsyn till om denne vill ha en 
bred eller en djup undersökning. En djupare undersökning syftar till att skapa förståelse, 
där flera variabler undersöks i en eller ett fåtal undersökningsenheter. Denna 
undersökningsansats kallas för fallstudie. 19 
 
Vi har valt fallstudie som undersökningsansats för att den har en god förmåga att 
kommunicera med verkligheten, det vill säga att den ger ett resultat som ofta överens-
stämmer med verkligheten.20 Då vi har valt att använda oss av en fallstudie kunde vi gå 
på djupet och få en så utförlig information som möjligt. Vi ville bland annat ha svar på 
varför och vilken typ av miljöinformation som bankerna använder sig av, samt hur detta 
påverkar deras kreditbedömningar. 
 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att läsa in oss i ämnesområdet började vi med att göra en litteraturstudie. 
Litteraturstudien genomförde vi genom att söka efter artiklar på Luleå Tekniska 
Universitets Bibliotek i fulltextdatabaser, samt efter litteratur via Bibdia och Libris. De 
sökord vi har använt oss av är: miljöredovisning, environmental accounting, risk-
bedömning, kredit risk, credit risk, information model, institutional theory. Utifrån den 
litteratur vi har läst har vi valt ut relevanta teorier för vårt syfte. Dock hade vi problem 
med att hitta relevanta teorier då ämnet är relativt nytt. 
 
För vår undersökning valde vi de fyra stor bankerna i Sverige, då de enligt oss borde 
vara de banker som kommit längst i arbetet med att integrera miljöinformationen i sina 
kreditbeslut. Bankerna fick själva välja om de ville vara anonyma eller ej. Då vissa ville 
vara anonyma så kommer vi ej att använda bankernas eller respondenternas namn i 
uppsatsen. För att sedan samla in primärdata för vår undersökning gjorde vi personliga 
intervjuer hos bankerna, samt telefonintervjuer med personer centralt i bankerna. Vi 
använde oss av personliga intervjuer då denna metod klarar av de komplicerade frågor 
som rör miljöinformation. Därigenom uppnår vi ett djup i undersökningen.21 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Vid intervjuerna använde vi 
oss av bandspelare hos de som tillät det. Vid de tre intervjuer vi inte kunde spela in 
samtalet förde vi noggranna anteckningar och anser därigenom att vi inte missat något 
väsentligt. Intervjuerna sammanställde vi sedan direkt efter vi utfört dem, efter det fick 
respondenterna ta del av vår sammanställning och säga till om det var något vi missat. 

                                                 
19 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 
20 Ibid. 
21 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 
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När vi sammanställde de intervjuer vi fick spela in så lyssnade vi samtidigt igenom in-
spelningen från intervjun för att inte missuppfatta något. 
 
 

2.4 Validitet 
 
Med validitet menas undersökningens giltighet, det vill säga mätinstrumentets förmåga 
att mäta det som avses att mäta.22 För vår undersökning var det viktigt att rätt personer 
intervjuades, för att få den information vi behövde av dem. Det som vi haft för avsikt att 
mäta är vilken miljöinformation bankerna samlar in och hur de gör detta, samt hur det 
påverkar deras kreditbeslut. För att öka validiteten har vi studerat en mängd litteratur 
inom ämnet, som ökat vår förståelse i ämnet och hjälpt oss att välja ut teorier som vi 
anser vara relevanta för vår undersökning. En faktor som i vårt fall kan påverka 
validiteten negativt är att mätinstrumentet som vi utformat inte är validerat. Frågor som 
vi anser vara tydliga kan trots allt feltolkas av de intervjuade personerna. 
 
 

2.5 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag.23 Alltså att 
en ny undersökning kommer fram till ungefär samma resultat när samma fenomen 
undersöks på samma sätt.24 För att öka reliabiliteten i vår undersökning använde vi oss 
av en intervjuguide som diskussionsunderlag. Intervjuerna spelades in där respon-
denterna tillät detta. I övriga fall fördes noggranna anteckningar under intervjuerna. 
Intervjuerna sammanställdes direkt efter de utfördes, sedan fick respondenterna gå 
igenom vår sammanställning för att kontrollera så vi inte feltolkat deras svar. Det som 
kan ha påverkat reliabiliteten negativt är att vi inte fick spela in vissa av intervjuerna, 
men vi anser ändå att vi fick med allt de sa i våra anteckningar. 
 

                                                 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Andersen, 1994 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel behandlar vi de teorier som bildar referensramen för vår undersökning. Vi 
kommer att utgå från den institutionella teorin, där vi kommer att beskriva de tre 
pelarna. Därefter kommer vi att behandla informationsprocessen, intressentteorin, lag-
stiftning och två modeller för miljöledning. Slutligen beskriver vi den analysmodell som 
vi har kommit fram till utifrån de teorier vi använt oss av. 
 
 

3.1 Institutionell teori 
 
Enligt Scott25 fungerar kulturer, sociala strukturer och rutiner som bärare av 
institutioner. Dessa bärare uttrycker var institutioner förekommer i kulturer, sociala 
strukturer och rutiner. Institutionerna vilar på tre ”pelare” den reglerande, den normativa 
och den kognitiva pelaren. Dessa pelare kommer att beskrivas i följande avsnitt. 
 

3.1.1 Reglerande pelaren 
 
I den reglerande pelaren är lagar och regler det som styr organisationen. Institutioner 
tvingar och reglerar beteenden. Den reglerande pelaren kan beskrivas som regel 
skapande, övervakande och sanktionerande. Den inspekterar och granskar andras 
överensstämmelse till den reglerande pelaren. Om det är nödvändigt införs sanktioner, 
belöningar eller bestraffningar, i syfte att påverka framtida beteende. Individer och 
organisationer ser efter sina egna intressen, därför är den primära mekanismen för 
styrning, tvång.26 
 
Makt, rädsla och egennytta är de centrala ingredienserna för den reglerande pelaren. 
Dessa påverkas av existensen av regler, om de vägleds av informell moral eller formella 
lagar och regler. Denna version av institutionerna är den mest konventionella där 
aktörerna har naturliga intressen som de fullföljer rationellt. Denna syn av rationalitet 
betonar att individer är instrumentellt motiverade att göra sina val efter nyttointressen, 
kostnadsfördel och logik. Det ligger i aktörens självintresse att foga sig efter reglerna.27 
 

3.1.2 Normativa pelaren 
 
I den normativa pelaren betonas normativa regler som introducerar ett synsätt där man 
bedömer och har obligatoriska dimensioner in i det sociala livet, där värderingar och 
normer ingår. Normer betonar hur man bör uppföra sig och de definierar hur man ska 
uppnå sina mål på legitima sätt. Den normativa pelaren definierar mål och objekt, men 
utmärker även den lämpliga vägen att uppnå dem.28 

                                                 
25 Scott, 1995 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Inom denna pelare får man ta hänsyn till roller alltså normativa förväntningar på vad 
aktörer förväntas göra. Roller kan uppstå formellt eller informellt genom tiden. 
Normativa regler uppfattas ofta som att de lägger band på socialt uppförande, vilket de 
gör. De tilldelar rättigheter, men även skyldigheter och privilegier.29 
 

3.1.3 Kognitiva pelaren 
 
De kognitiva elementen i institutionen är de regler som är grundläggande för 
egenskaperna hos verkligheten och de ramar som mening skapas genom. De kognitiva 
dimensionerna är det som sker mellan den externa världens stimuli och responsen från 
den individuella personen. Symboler, ord och tecken formar den mening som vi 
upplever hos objekt och aktiviteter. Det kognitiva perspektivet fokuserar på de 
symboliska aspekterna av socialt liv, men hänsyn måste även tas till de aktiviteter som 
associeras med dessa system. Mening skapas vid interaktion för att sedan bevaras och 
förändras av mänskliga beteenden.30 
 
En rad kognitiva element kan identifieras, men de viktigaste är de konstituerande 
reglerna. De konstituerande reglerna är så grundläggande för den sociala strukturen och 
så fundamentala för samhället att de ofta inte märks. Vi tar för givet att individer har 
intressen och rättigheter samt förmåga att handla.31 
 
För kognitiva teoretiker sker samtycke i många förhållanden, beroende på att andra 
typer av beteenden är omöjliga, rutiner följs för att de tas för givet som det sätt saker 
görs på. Det kognitiva ramverket betonar vikten i sociala identiteter. Vår bild av vem vi 
är och vad som skapar mening för oss i en given situation. Istället för att fokusera på 
normernas tvingande kraft, pekar de kognitiva teoretikerna på betydelsen av ”scripts”, 
som är en riktlinje för meningsskapande och val av meningsfulla handlingar. Ett 
kognitivt koncept betonar den centrala rollen som de socialt anpassade konstruktionerna 
av allmänna ramverken för meningsskapande. 32 
 

3.1.4 Kritik mot Scotts institutionella teori 
 
Sten Jönsson riktar kritik mot Scotts tre pelare är att den normativa pelaren saknar 
substans, medan den kognitiva pelaren är fylld med nyanseringar. Enligt Sten Jönsson 
så finns det två möjligheter att lösa detta problem, den ena är att dela den kognitiva 
pelaren i två delar, som skulle kunna ge den normativa pelaren ett visst innehåll. Det 
andra förslaget är att överge den normativa pelaren och endast arbeta med den reglerade 
och kognitiva pelaren. Det senare alternativet är att föredra enligt Sten Jönsson, 
eftersom man inte behöver ändra på resonemangen, vilket förenklar analysnivån. Sten 
Jönsson erkänner öppet sin begränsning när det gäller den litteratur Scott använt sig av. 
Men han kan inte gå med på att forskare kan plocka och välja från ontologiskt 
oförenliga ”pelare”.33 Trots denna kritik anser vi att Scotts institutionella teori är 
användbara för vår uppsats om man tar teorin för vad den är. 

                                                 
29 Scott, 1995 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Jönsson, 1997 
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3.2 Informationsprocess 
 
Här beskriver vi kort informationsprocessen med informationsbehovet, informations-
sökningen och informationsanvändningen. 
 

3.2.1 Informationsbehov 
 
Informationsbehovet betraktas ofta utifrån en persons kognitiva behov. Bristfälligheter i 
förståelsen kan representeras i frågor eller samtalsämnen som kan introduceras i ett 
informationssystem. För att tillfredställa det kognitiva behovet måste information som 
matchar det vi sökt efter inhämtas. Informationsbehovet dyker inte upp fullutvecklat, 
utan växer och utvecklas över tiden.34 I början har individen en vag uppfattning om 
bristfälligheter i sin kunskap, senare i processen ökar individens medvetenhet om vilken 
information som behövs. Medvetenhet om ett informationsbehov leder nödvändigtvis 
inte till insamling av information. Individen kan bestämma sig för att acceptera eller 
trycka ner problemet. Detta påverkas av hur viktigt problemet är för individen och 
dennes kunskap inom området.35 
 

3.2.2 Informationssökning 
 
Informationssökning är en process där människor avsiktlig engagerar sig i sökning efter 
information för att öka sin nuvarande kunskapsnivå. Detta är en del av den mänskliga 
aktiviteten där information blir användbar för individer och grupper. För samma 
informationsbehov söker olika individer olika information. Detta beroende på 
individens kunskaper om källor, tidigare erfarenheter, personliga preferenser och så 
vidare.36 
 
Forskning föreslår att denna variation beror på en vidsträckt tillämplig sekvens av olika 
kategorier av informationssöknings beteenden. En sådan sekvens använder sig bland 
annat Kuhlthau sig av i sin uppdelning av informationssöknings processen i sex steg: 
ursprung, urval, förfrågning, formulering, uppsamling, presentation.37 
 

3.2.3 Informationsanvändning 
 
Informationsanvändning är svårt att definiera tillfredsställande, kanske beroende på att 
detta till en så stor del är en undermedveten del av det vardagliga livet.38 Resultatet av 
informationsanvändning är en förändrig i individens kunskapsnivå eller handlings-
förmåga. Följaktligen innefattar informationsanvändning val och bearbetning av 
information i syfte att besvara en fråga, lösa ett problem, göra ett val, förhandla eller 
förstå en situation.39 
 

                                                 
34 Wilson, 1994 
35 Marchionini, 1995 
36 Ibid. 
37 Choo, 1998 
38 Taylor, 1986 
39 Choo, 1998 
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Om en samling information blir vald eller ignoreras beror det till en stor del på hur man 
uppfattar betydelsen av informationen kontra den ställda frågan. Informationens 
betydelse är allmänt betrodd att vara en bra metod för att förutsäga informationens 
användning, relationen mellan relevansen och användning har utforskats på olika sätt, 
både från ett systemperspektiv och ett användarperspektiv.40 I följande avsnitt kommer 
vi att behandla intressentteorin som kan ses både som ett systemperspektiv och ett 
användarperspektiv. 
 
 

3.3 Intressentteorin 
 
Intressentteorin introducerades av Freeman 1984 i hans bok ”Strategic management: A 
stakeholder approach”. Freeman argumenterar för att organisationer existerar i syfte att 
tjäna sina intressenter. Han hävdar också att detta syfte ofta ignorerades, därför måste 
företaget omformulera sitt syfte så det passar deras intressenter för att lyckas. Själva 
syftet med företaget är, enligt Freemans syn, att fungera som ett medel för samordning 
av intressenternas intressen. Med intressenter menas individer eller grupper som har 
intresse i organisationen.41 
 
De som studerat intressentteorin har gjort en särdragning mellan primära och sekundära 
intressenter. Primära intressenter är de som har en formell, officiell, eller kontrakt-
srelation och alla andra intressenter är klassificerade som sekundära. Företagsledarna 
måste beakta intressen hos både de primära och de sekundära intressenterna, eftersom 
de har möjligheten att påverka företaget på ett påtagligt sätt. Exempelvis kan en miljö-
grupp ha som mål att påverka företaget att använda mindre miljöfarliga ämnen i 
produktionen.42 
 
De sekundära intressenterna kan snabbt växa fram som en aktör i ställning att påverka 
en organisation. Kontentan är att intressenter, som individer eller i grupp har möjlig-
heten att utvecklas till ett hot eller en fördel för organisationen. Dessa hot eller fördelar 
måste analyseras för företaget skall komma fram till en handlingsväg. Kenneth 
Goodpaster klassificerar detta tillvägagångssätt som strategiskt eftersom en organisation 
har vissa strategiska mål. Intressenterna måste beaktas eftersom de har möjlighet att 
hjälpa eller skada en organisation, i deras arbete att uppnå sina mål.43 
 
 

3.4 Lagstiftning 
 
Här kommer vi att skriva kort om lagstiftningen inom miljöområdet. Lagstiftningen är i 
ett förändringsstadium när det gäller kreditgivaransvaret. Inget är bestämt eftersom nya 
direktiv arbetas fram inom EU, dock är det inget som har antagits av ministerrådet. 
 
I artikel 130r i enhetsakten sägs det att miljöförstörning primärt skall åtgärdas vid källan 
och att förorenaren skall betala, enligt modellen PPP (The Polluter Pays Principle). 
Enhetsakten utgör den rättsliga grunden för principen i Europa.44 
                                                 
40 Harter, 1986 
41 Freeman, 1984 
42 Gibson, 2000 
43 Ibid. 
44 Larsson et al, 1998 
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EU:s lagstiftning i form av förordningar och direktiv kommer att gälla i Sverige, 
eftersom Sverige är medlem i EU. Sverige har undertecknat såväl Rio-deklarationen 
som Agenda 21 och får anses stå bakom och vilja verka för både PPP och en hållbar 
utveckling av miljön.45 
 
Vid en situation där en låntagares verksamhet övertas av banken med äganderätt på 
grund av låntagarens betalningssvårighet, kan banken bli ansvarig för skador som 
verksamheten orsakat i sin omgivning, om banken driver verksamheten vidare under en 
period.46 Det finns undantag från miljöansvar för banker enligt 2:8 Bankrörelselagen, 
där banken kan undgå saneringskostnader. Om banken tar aktier som pant så gäller inte 
undantaget, detta kan var incitament för banker att enbart ta panter i fastigheter och inte 
i aktier för att slippa saneringskostnader. 
 
EU har till stor del influerats av USA och deras regler om miljöansvar, angående 
lagstiftningsarbetet för ansvar för miljöskador inom EU. Enligt amerikanska regler kan 
ett stort antal intressenter bli utpekade som ”Potentially Responsible Parties” och bland 
dessa ingår bland annat kreditgivare. Enligt ESC ”Economic and Social Committee” 
uttalande kan utläsas att banker ska anses ha ett visst mått av ansvar. Det är dock osagt 
vad som kan hända om banker går in och kontrollerar delar av den miljöfarliga 
verksamheten.47 I EU kommissionens vitbok, environment liability, begränsas risken för 
kreditgivarna. Kreditgivarna kan bli skyldiga endast om de är aktiva i den fortlöpande 
verksamheten i företaget. Men det är fortfarande ett utkast från kommissionen som för 
närvarande gås igenom av andra instanser. 
 
 

3.5 EMAS och ISO 14001 
 
I detta avsnitt kommer vi kort beskriva miljöledningsmodellerna EMAS och ISO 14001. 
Vi kommer även att ta upp vissa skillnader och likheter mellan dessa modeller. 
 

3.5.1 EMAS 
 
EMAS står för Eco-management and Audit Scheme och är en EU förordning om 
frivillig miljöstyrning och miljörevision. Förordningens syfte är att främja en förbättring 
av först och främst industrins miljöarbete, men den kan även tillämpas på andra 
branscher. Deltagandet är frivilligt och registreringen sker anläggningsvis. Dock måste 
ett antal krav uppfyllas för att företaget skall kunna bli registrerat. Grundkravet är 
givetvis att företaget följer den aktuella miljölagstiftningen. Företaget skall även 
utarbeta och genomföra en miljöpolicy. Även ett miljöprogram skall fastställas. 
Företaget skall även införa ett miljöstyrningssystem för sina anläggningar där de 
redovisar hur miljöarbetet skall organiseras.48 
 
I nedanstående figur illustreras de komponenter som ingår i EMAS. Företaget gör en 
miljöutredning som leder fram till en miljöpolicy. Denna innehåller miljömål och ett 
miljöprogram som leder till ett miljöledningssystem för företaget. Detta system inne-
                                                 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 SOU 1997:4 
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fattar en intern miljörevision och en extern miljöredovisning som skall granskas externt 
för att företaget skall få vara EMAS registrerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Strukturen I EMAS49 
 
 
Effekterna av dessa åtgärder utvärderas sedan regelbundet och allmänheten skall 
informeras om resultatet av denna utvärdering. Detta skall utföras i form av en särskild 
miljöredovisning för varje anläggning som bland annat skall innehålla: 
 

• en beskrivning av verksamheten och väsentliga miljöförhållanden som berörs av 
verksamheten, 

• sammanfattande upplysningar om bland annat utsläpp, avfall och buller från 
anläggningen samt 

• en presentation av hur företagets miljöpolicy, miljöprogram och miljöstyrning 
har genomförts.50 

 
Enligt EMAS krav skall en miljöredovisning kontrolleras av en extern, oberoende och 
ackrediterad kontrollant minst vart tredje år. Godkända anläggningar registreras och får 
använda en särskild symbol. I Sverige skall den godkända miljöredovisningen skickas 
till AB Svenska Miljöstyrningsrådet som registrerar anläggningar.51 
 

3.5.2 ISO 14001 
 
ISO 14001 är det mest erkända och använda miljöledningsverktyget. ISO 14001 är 
baserat på den internationella ISO standarden och strukturen påminner om ISO 9001. 
Skillnaden mot ISO 9001 är att ISO 14001 fokuserar på miljön och är mer uttalat 
inriktad mot fortlöpande förbättringar.52 
 

                                                 
49 Jansson, 1998 
50 SOU 1997:4 
51 Prop. 1996/97:167 
52 Jansson, 1998 
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I den nedanstående figuren illustreras strukturen i miljöledningssystemet som ISO 
14001 förespråkar. ISO 14001 utgår från att företaget har en miljöpolicy, sedan planeras 
de olika miljömålen och åtgärderna, efter planeringen genomför företaget det de kommit 
fram till. Sedan görs interna kontroller av hur miljöarbetet går, bland annat med intern-
revision, för att slutligen utvärderas av ledningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Strukturen I ISO 1400153 
 
 

3.5.3 Skillnader och likheter mellan EMAS och ISO 14001 
 
EMAS går längre än ISO 14001 i flera avseenden. EMAS föreskriver dels en 
obligatorisk inledande miljöutredning samt att företagets miljöredovisning skall 
publiceras. EMAS kräver även att företaget åtar sig att utföra fortsatta förbättringar av 
miljöarbetet med användande av bästa kända teknik inom ekonomiskt försvarbara 
gränser. Generellt sett har ISO 14001 i högre grad än EMAS karaktären av ett internt 
styrmedel till hjälp främst för företagsledningen.54 
 
De likheter som finns i systemen är tanken att de ska kunna integreras. EU-
kommissionen förebereder ett beslut att godkänna ISO 14001 som miljöledningssystem 
inom EMAS. Ett godkännande av ISO 14001 som europastandard kommer att leda till 
att olika nationella standarder inom EU kommer att dras in.55 
 
 

3.6 Analysmodell 
 
Vår analysmodell visar hur individer behöver, söker och använder information. I vår 
modell kopplar vi den institutionella teorin och dess pelare till detta. Nedan har vi ritat 
upp vår modell. Efter denna kommer vi att beskriva hur modellen fungerar. 
 

                                                 
53 Deloitte & Touce, 1997 
54 SOU 1997:4 
55 Ibid. 
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3.6.1 Modellen 
 
I Figur 3 har vi ritat upp vår analysmodell där vi kopplar samman den institutionella 
teorin och dess pelare med Choo’s generella modell för informationsanvändning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Vår analysmodell56 
 
 
Informationsbehovet (avsnitt 3.2.1) innebär att när en individ eller organisation behöver 
mer kunskap om något specifikt, så finns det vissa saker som bör beaktas. En 
organisation kan reglera (avsnitt 3.1.1) informationen genom att ställa upp regler som 
de anställda ska följa, på så vis kan behovet kontrolleras i organisationen. Förutom 
regler har organisationen även vissa grundläggande normer (avsnitt 3.1.2) som 
personalen förväntas följa, genom detta går det att förutsäga hur behov uppstår och hur 
behovet bör hanteras. Den kognitiva pelaren (avsnitt 3.1.3) är så pass grundläggande för 
den sociala strukturen och fundamental för samhället att den ofta inte märks. Behovet 
uppstår när individen upptäcker att han inte har tillräckliga kunskaper, som på ett eller 
annat sätt måste inhämtas för att klara av vissa arbetsuppgifter. 
 
Informationssökning är en process där människor avsiktligt engagerar sig i sökning efter 
information för att öka sin nuvarande kunskapsnivå (avsnitt 3.2.2). De flesta 
organisationer har regler (avsnitt 3.1.1) där det står skrivet vad anställda får göra och 
vilka regler som ska följas. Den reglerande pelaren påverkar informationssökningen 
genom att bestämma vilka regler som ska följas när sökning efter information påbörjas. 
Den normativa pelaren (avsnitt 3.1.2) betonar hur man bör uppföra sig och definierar 
hur man ska uppnå sina mål på legitima sätt. Organisationer har mallar som deras 
anställda bör följa när de söker efter information, det är tillvägagångssätt som ledningen 
vill att deras anställda ska följa. Den kognitiva pelaren (avsnitt 3.1.3) är de regler som är 
grundläggande för egenskaperna hos verkligheten och de ramar som mening skapas 
genom. Här handlar det mer om hur de anställda går tillväga när de söker efter 
information. De följer kanske inte de regler och mallar som ledningen har satt upp utan 
följer egna vägar för att få informationen. 
 

                                                 
56 Choo, 1998 och Scott, 1995 
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Informationsanvändning innefattar val och bearbetning av information i syfte att 
besvara en fråga, lösa ett problem, göra ett val, förhandla eller förstå en situation. Det 
leder också till en förändrig i individens kunskapsnivå eller handlingsförmåga (avsnitt 
3.2.1). Organisationer kan ha regler (avsnitt 3.1.1) till sina anställda där de vill förklara 
hur de ska använda informationen i arbetet. Reglerna kan också ha till syfte att övervaka 
de anställda när de arbetar, på så vis kan organisationen få kontroll över sina anställda. 
Den normativa pelaren definierar mål och objekt, men utmärker även den lämpliga 
vägen att uppnå dem (avsnitt 3.1.2). Organisationen förväntar sig att deras anställda ska 
använda informationen i sitt arbete. Det kan till exempel finnas mallar där det står 
skrivet hur de ska gå tillväga när de har en viss användbar mängd information i sitt 
arbete. Den kognitiva pelaren (avsnitt 3.1.3) betonar hur saker och ting upplevs. 
Individen har normativa förväntningar hur han bör arbeta, men organisationen har också 
regler som de förväntar sig ska efterföljas. I den kognitiva pelaren betonar man hur 
individen verkligen använder informationen. 
 
Det reglerande inom bankerna och miljöinformation kan exempelvis vara de lagar som 
finns inom området. Det normativa kan vara till exempel miljöledningssystem som 
EMAS och ISO 14001 och slutligen kan det kognitiva vara enskilda handläggares syn. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisar vi sammanställningar av de intervjuer vi genomfört hos de olika 
bankerna. Då vissa av bankerna ville vara anonyma kommer vi ej att nämna bankens 
namn eller namnet på de personer vi har intervjuat inom bankerna. Vi har intervjuat en 
person lokalt i varje bank, för att sedan komplettera detta med en telefonintervju med en 
person som arbetar med miljöinformationen centralt inom varje bank. 
 
 

4.1 Bank A 
 
Hos denna bank har vi utfört två telefonintervjuer. En av respondenterna är kreditchef 
lokalt inom denna bank. Den andra respondenten är koncernmiljöchef centralt inom 
banken. 
 
Enligt kreditchefen lokalt så inhämtar banken miljöinformation från företagen, de tror 
att miljöfrågorna har stor betydelse och kommer få en större betydelse framöver. 
Kreditchefen tror att banken kommer att vinna på en bra kreditgivning, då det är detta 
de lever på. Enligt koncernmiljöchefen ingår miljöinformationen i kreditpolicyn som 
bedömer risker, där miljön är en del av risken. Den miljöinformation som samlas in 
varierar beroende på typ av företag. Enligt kreditchefen inhämtas miljöinformationen 
muntligt i samband med en träff mellan företaget och banken. Ibland kompletteras den 
information som framkommer vid denna träff med skriftlig information från bland annat 
länsstyrelse och kommun. Koncernmiljöchefen framför även att information om 
miljöpolicyn, miljöansvarig, ISO 14001, EMAS och miljöredovisningar inhämtas. 
 
Banken har enligt respondenterna ett antal datormodeller för insamling av miljö-
information som är beroende av olika branscher. Dessa modeller täcker in de tre 
områdena, management, riskaspekter och normalgenomgång. I kreditunderlaget ingår 
avsnittet miljöanalys, där miljön alltid skall kommenteras. I miljöanalysen bedöms det 
på vilket sätt företaget kan skapa miljökonsekvenser. 
 
Enligt respondenterna är den mjuka miljöinformationen som inhämtas via samtal med 
kunderna viktigast, där det går att fånga upp insikten företagen har när det gäller 
miljöfrågor. Denna insikt kan exempelvis gälla hur marknaden reagerar på olika typer 
av produkter, om de kanske inte köper miljöfarliga produkter, om miljöavgifter kommer 
att påföras. Vad gäller formell och informell miljöinformation så är båda viktiga då 
banken använder sig av både formell och informell miljöinformation. Informell 
information som bra kundkännedom om kunden är viktig och formell är viktig när 
företagen undersöks i register med mera. 
 
Den information som i nuläget samlas in ligger enligt respondenterna på en rimlig nivå 
med tanke på det arbete som måste läggas ner. Enligt kreditchefen är miljön inte det 
enda som analyseras hos företaget vid kreditgivning. Dock anser koncernmiljöchefen att 
ett centralt miljöinformationssystem i Sverige skulle vara bra. Naturvårdsverket som 
håller i denna utveckling har stött på flera problem med samordningen av kommuners, 
länsstyrelser och andras register. Enligt kreditchefen inhämtar banken i dagsläget mest 
miljöinformation från företagen och måste lita på att den är korrekt. Givetvis är det bra 
att kontrollera informationen med register med mera. Känner banken sig osäker på 
miljöinformationen kan de ta in hjälp eller fråga företaget på nytt. Om miljö-
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informationen är svårtolkad finns det möjlighet att få hjälp centralt i banken. I enstaka 
fall kan även hjälp anlitas från konsulter utanför banken, dock sker det inte särskilt ofta. 
Utländska banker har, enligt koncernmiljöchefen, biologer och naturvetare anställda 
vilket hittills inte har varit nödvändigt i Sverige. 
 
Enligt respondenterna påverkar den insamlade miljöinformationen kreditbedömningen 
av företaget. Syftet med miljöanalysen är att bedöma och försöka undanröja risken om 
så är möjligt. I mycket sällsynta fall kan räntan påverkas men det beror även på andra 
faktorer. Enligt kreditchefen är det snarare en fråga om beviljande av krediten eller inte, 
dock är inte syftet att ge förmåner till företagen på grund av att de lämnar in 
miljöinformation. Miljöanalysen är endast en liten del av den totala kreditbedömningen 
där de ekonomiska delarna är styrande, exempelvis återbetalningsförmåga, risker, 
marknadsförutsättningar för företagets produkter med mera. 
 
Respondenterna har svårt att bedöma om olika typer av miljöinformation har olika 
värde. Miljöredovisningar, EMAS och ISO 14001 är viktiga, men eftersom de inte säger 
något om nivån så utesluter inte certifieringar en miljöbedömning av företaget. 
Respondenterna tror att miljölagarna kommer bli strängare i framtiden och det kommer 
få större konsekvenser för företagen framöver. Kreditchefen tror att banken kan förlora 
pengar i onödan om detta inte beaktas. 
 
 

4.2 Bank B 
 
Hos denna bank har vi utfört en telefonintervju och en personligintervju. En av 
respondenterna är företagsrådgivare lokalt inom denna bank. Den andra respondenten är 
ställföreträdande chefen på den centrala kreditavdelningen inom banken. 
 
Enligt ställföreträdande chefen tar bankkontoren in den miljöinformation som de själva 
bedömer att de behöver för att göra en bedömning av företagets återbetalningsförmåga. 
Miljöinformationen är en viktig del vid bedömningen av återbetalningsförmågan. Den 
miljöinformation som insamlas varierar beroende på vilken typ av företag det är. Enligt 
företagsrådgivaren tar banken oftast enbart in muntlig information direkt från det 
aktuella företaget. Miljöinformationen inhämtas genom samtal mellan banken och dess 
kunder där allmänna frågor kring företagets miljöpåverkan ställs. Även där det krävs 
något speciellt tillstånd för den aktuella verksamheten samlas information om de 
tillstånden in. Den ställföreträdande chefen på den centrala kreditavdelningen säger 
också att banken tar in och läser företagens miljöredovisning och använder in-
formationen. Banken tittar även på om företaget har varit dömda för något miljöbrott 
tidigare, om företaget har någon miljöskuld upparbetad. Så fort eventuella miljöproblem 
identifieras hos företaget så håller banken ett öga på dem och går djupare i under-
sökningen. 
 
Utifrån företagsrådgivarens syn har banken ingen specifik mall i punktform där det 
anges vilken miljöinformation som skall samlas in. Dock finns en punkt som behandlar 
miljön i instruktionssamlingen som används vid kreditbedömningar. Miljön måste alltid 
kommenteras i analysmaterialet för krediten. Det är upp till handläggarna själva att 
bedöma i vilken omfattning miljöinformationen skall vägas in i beslutet. I de fall det 
krävs utförs en djupare undersökning. Självklart har vissa branscher en större miljö-
påverkan och där krävs alltid en djupare undersökning. 
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Både mjuk och hård miljöinformation anses vara viktiga enligt respondenterna. Det är 
viktigt att prata med företaget och höra hur de svarar på frågor om miljön, för att bilda 
sig en uppfattning om de är ansvarsfulla i sitt miljöarbete. Denna information kan sägas 
vara mjuk och är viktigast. Även den hårda informationen som samlas in är viktig. Den 
består bland annat av tillstånd som företaget har och om de följer lagar med mera. Den 
mjuka informationen kan betraktas som informell i regel då den främst samlas in 
muntligen. Den formella informationen består av miljöredovisningar från företaget, 
handlingar från kommunen om företaget har de tillstånd som krävs med mera. 
 
För tillfället är den information som samlas in muntligen från företagen oftast 
tillräcklig. Dock skulle det vara bra med ett centralt miljöregister där banken kan kolla 
upp hur företagen hanterar miljöfrågorna och hur de har skött sina förpliktelser anser 
den ställföreträdande chefen. Ett sådant register skulle minska osäkerheten och under-
lätta att hitta relevant information. Idag krävs det erfarenhet hos handläggarna så att de 
vet vilka branscher som har en högre miljöpåverkan samt vad som är riskfyllt där. I 
nuläget anser företagsrådgivaren att banken får lita på den miljöinformationen de får av 
företagen. Känner de sig osäkra kan banken kontrollera med myndigheter om tillstånd 
verkligen finns. Om banken inte förstår miljöinformationen de får av företagen kan de 
få hjälp från specialister inom banken. I sällsynta fall kan banken ta in råd från konsulter 
om affären verkar intressant, om det finns osäkerheter kring miljöfrågorna. 
 
Enligt företagsrådgivaren påverkar miljöinformationen kreditbedömningen av företagen 
på en rad olika sätt. Bedömer banken att företaget kommer få stora problem med miljön 
i framtiden och inte bedöms klara av det ekonomiskt, beviljar banken inga krediter till 
dem. Detta beror på att banken inte lånar ut pengar till företag som inte bedöms klara av 
att betala tillbaka krediten. Dock får inte företag som hanterar miljön på ett bra sätt 
några fördelaktigare räntevillkor. Oftast är miljöinformationen en liten del i den totala 
kreditbedömningen, men den skall alltid kommenteras. Dock är den i regel inte särskilt 
omfattande, det är handläggarna som skall bedöma om miljöinformationen är tillräcklig 
för kreditbeslutet. 
 
Generellt är det svårt att säga om olika typer av miljöinformationer har olika värde, det 
gäller att ta reda på vad som är relevant för den aktuella kunden. Självklart är det bra om 
företaget är certifierade och har en bra miljöredovisning säger företagsrådgivaren. 
Respondenterna tror att lagarna om miljöansvar kommer att bli strängare både för före-
tagarna och kreditgivarna i framtiden. 
 
 

4.3 Bank C 
 
Hos denna bank har vi utfört en telefonintervju och en personligintervju. En av 
respondenterna är ställföreträdande kontorschefen lokalt inom denna bank. Den andra 
respondenten är branschansvarig för fastigheter på den centrala kreditavdelningen inom 
banken. 
 
Enligt den ställföreträdande kontorschefen har banken ett avsnitt i sin kredit PM som 
heter miljörisk, som banken tar hänsyn till. Vid misstanke att miljöpåverkan föreligger, 
ställer banken ett par allmänna frågor för att erhålla ett totalt svar om vilken miljö-
påverkan företaget gör. Vad för slags miljöinformation banken samlar in beror på från 
fall till fall. Banken kan ta in information om företagets produktion, utsläpp, insatsvaror, 
fastighetsägare och miljömedvetande hos företagens kunder. Respondenterna har mest 
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erfarenhet med fastigheter där banken tittar på om det finns asbests, klimatanläggningar 
med freon, PCB, miljöfarliga kemikalier, fukt, mögel, radon med mera i fastigheten. 
Miljöinformationen inhämtas direkt från kunderna. Banken bedömer hur miljörisken 
påverkar företagets återbetalningsförmåga. 
 
Enligt branschansvarig för fastigheter har banken en mall med allmänna frågor, där de 
utgår ifrån att företagen talar om vad och hur de påverkar miljön. Har företaget 
certifieringar tittar banken även på dem, exempelvis ISO 14001 och EMAS. Banken 
tittar även på vad för slags krav företagets kunder har. 
 
Ur den ställföreträdande kontorschefen syn betraktar banken lagar och förordningar, 
utsläpp, som hård information och det är viktig anser respondenten. Medan mjuk 
information är nödvändig för en bra helhetsbild av företaget. EMAS, ISO 14001, 
företagets miljöpolicy är också viktiga och de kan enligt banken vara både mjuk och 
hård information. Banken litar på den informella informationen från företagen. I vissa 
fall inhämtas formell information i form av dispenser och samtal med myndigheter med 
mera. 
 
Branschansvarig för fastigheter anser att insamlandet av miljöinformationen är bra i 
nuläget. Enligt respondenterna finns inga tidsmässiga möjligheter för en djupare form 
av miljöbedömning, vilket de inte heller anser vara nödvändig att göra i normalfallet. 
Om handläggaren ser en potentiell risk, så får banken gå djupare i undersökningen. 
Dock tror de att det i framtiden kommer bli starkare krav och mer standardiserat hur 
miljöinformationen skall samlas in. 
 
Normalt sett litar banken på företagen, banken får fundera över om det kunden säger 
låter rimligt eller inte enligt branschansvarig för fastigheter. Om det föreligger osäker-
heter i det kunden säger kan banken kontrollera uppgifter med myndigheter, dokument 
och dispenser. Enligt ställföreträdande kontorschefen går man inte in i affärer de inte 
förstår, därför måste miljöinformation som inte förstås kontrolleras. Till sin hjälp har 
banken en analysgrupp vilken de kan använda vid betydande affärer. Om det är 
nödvändigt kan även hjälp inhämtas från konsulter för kontroll av miljöinformationen, 
detta sker dock endast vid stora affärer annars är det ingen idé att gå vidare, på grund av 
ekonomiska skäl. 
 
Miljöinformationen påverkar kreditbedömningen av företaget på en rad olika sätt. Då 
miljörisken påverkar både företagets återbetalningsförmåga och dess panter, måste 
miljöinformationen integreras i kreditbeslutet. Av den totala kreditbedömningen står 
miljöinformationen för en liten del tidsmässigt och har normalt sett en liten värdemässig 
betydelse, enligt branschansvarig för fastigheter. 
 
Som helhet har miljöinformationen inte så stort värde, dock är vissa bitar värdefulla. 
EMAS och ISO 14001 är viktiga beroende på om kunden har dem eller inte. Respon-
denterna tror att lagarna om miljöansvar kommer bli strängare i framtiden. Därför är det 
en viktig del i bankens bedömning att undvika en situation där miljöpåverkan ger 
kostnader för banken. 
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4.4 Bank D 
 
Hos denna bank har vi utfört en telefonintervju och en personlig intervju. En av respon-
denterna är företagsrådgivare lokalt inom denna bank. Den andra respondenten arbetar 
på koncernstaben ”kredit och risk” och är där ansvarig för miljöfrågor relaterat till 
kreditgivning. 
 
Enligt den lokale respondenten inhämtas miljöinformationen i två aspekter. Dels hur 
miljöfaktorer kan påverka kundens återbetalningsförmåga, samt om miljöfaktorer kan 
påverka värdet på bankens säkerhet i företaget. Enligt respondenten centralt bedömer 
banken vilka risker som finns beroende på företagets verksamhet. Företagsrådgivaren 
lokalt framför att om företagen har certifieringar som ISO 14001, EMAS eller miljö-
redovisningar så är det mycket bra. Banken för även en dialog med företagen, där de 
undersöker hur de hanterar miljöaspekterna. Den miljöinformation som samlas in 
kommer till en stor del direkt från kunden. En allmän bedömning utförs där det under-
söks om företaget bedriver miljöfarlig verksamhet, om fastigheten är förorenad, om 
företaget har de tillstånd som krävs för verksamheten, om företaget kan drabbas av 
miljöavgifter. Kunderna kan överge produkten om företaget inte är miljövänligt. 
 
Enligt respondenten lokalt finns det ingen mall för insamling av miljöinformation, utan 
enbart instruktioner om vad som ska samlas in på olika områden där miljörisker har 
identifierats. Enligt respondenten centralt undersöker banken graden av miljöpåverkan, 
saneringsbehov av fastigheter, utsläpp och andra typer av föroreningar, användningen 
av miljöfarliga ämnen i produktionen, att de uppfyller lagar och förordningar samt om 
erforderliga tillstånd finns. Banken tittar också på miljöförsäkringar och miljölednings-
system, ISO 14001 och EMAS om kunden bedöms ha någon form av miljöfarlig 
verksamhet. 
 
Företagsrådgivaren anser att mjuk och hård information är lika viktiga. Mycket av den 
hårda informationen är att undersöka om det finns tillstånd, om kunden följer miljö-
lagar, har certifieringar och miljöpolicy. Den mjuka informationen är mer det som upp-
kommer vid samtal med kunden, för att bedöma graden av miljöpåverkan. Enligt 
företagsrådgivaren betraktar banken formell information som värdefullare eftersom 
företagen visar sina certifieringar, tillstånd. Men även den informella informationen är 
värdefull, då banken får en uppfattning över deras miljöansvar. 
 
Enligt respondenten centralt inom banken är insamlingen av miljöinformationen till-
räckligt idag och behöver inte ändras. Dock anser båda respondenterna att ett centralt 
register med miljöinformation, där information om tillstånd, lag överskridelser med 
mera kan inhämtas, det skulle underlätta arbetet. Om det finns ett behov att kontrollera 
den miljöinformationen banken får av kunden går det undersöka med myndigheter om 
företaget har de tillstånd de behöver. Behovet är dock olika från fall till fall. Om 
kunskap att förstå den miljöinformation banken får av kunden inte finns inom banken 
kan hjälp sökas externt från exempelvis konsulter, dock är det mycket sällsynt.  
 
Enligt respondenterna påverkar miljöinformationen kreditbedömningen, där banken 
försöker ta reda på hur miljörisker påverkar företagets återbetalningsförmåga. Företag 
som inte arbetar tillfredställande med miljöaspekterna, där det behövs, lånar banken inte 
ut pengar till, enligt företagsrådgivaren. Miljöinformationen är ganska liten del av den 
totala kreditbedömningen, men en viktig del. Vid kreditbedömningen diskuteras fyra 
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riskfaktorer, kommersiell risk, finansiell risk, kredit risk och miljörisk, alla väger lika 
tungt. 
 
Enligt respondenten centralt inom banken är miljöinformationen viktig vid kredit-
bedömningen. Har företaget en stor miljöpåverkan är det viktigt med ett bra miljö-
ledningssystem, miljöpolicy med mera. Har de ingen miljöpåverkan är deras interna 
miljöarbete mindre viktigt för banken. Respondenterna anser att Sverige har kommit 
långt med lagstiftningen om miljöansvar, men de tror att lagarna kommer bli strängare 
och tydligare. Det är därför banken har lyft fram frågan i kreditbesluten. 
 
 

4.5 Sammanställning av huvudfrågeställningar 
 
Här nedan har vi sammanställt huvudfrågorna i empirin i tabellform. 
 
 

                 Hur samlas miljöinformation in? 
Bank A Inhämtar miljöinformationen muntligen vid en träff med företaget, ibland 

kompletteras detta med skriftlig information. 

Bank B Tar in den miljöinformation som de själva bedömer att de behöver för att göra 
en bedömning av företagets återbetalningsförmåga. 

Bank C Vid misstanke om att miljöpåverkan föreligger, ställer banken ett par allmänna 
frågor för att erhålla ett totalt svar om vilken miljöpåverkan företaget gör. 

Bank D Två aspekter beaktas vid insamlig av information, hur miljöfaktorer påverkar 
återbetalningsförmåga, samt hur miljöfaktorer påverkar bankens säkerhet i 
företaget. 

 
 
 
                 Bankernas syn på hård kontra mjuk miljöinformation? 
Bank A Mjuk miljöinformation som inhämtas via samtal med företagen är viktigast, 

den fångar upp avsikten företagen har vid miljöfrågor. 

Bank B Både mjuk och hård miljöinformation anses vara viktig. Dock anses mjuk vara 
viktigast. 

Bank C Hård information betraktas som viktigast, medan mjuk information ses som 
nödvändig för att de ska få en bra helhetsbild av företaget. 

Bank D Banken anser att mjuk och hård miljöinformation är lika viktiga. 
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                 Synen på dagens och framtida insamling av miljöinformation 
Bank A Den information som i nuläget samlas in ligger på en rimlig nivå, dock skulle 

ett centralt miljöinformationssystem vara bra. 

Bank B För tillfället är den information som samlas in muntligen från företagen oftast 
tillräcklig. Dock skulle det vara bra med ett centralt miljöregister. 

Bank C Insamlandet av miljöinformation är bra i nuläget. Det finns inga tidsmässiga 
möjligheter för en djupare form av miljöbedömning. Mer standardiserat 
insamling av miljöinformation i framtiden tror man dock. 

Bank D Insamlingen av miljöinformationen är tillräckligt idag och behöver inte ändras. 
Dock anser de att ett centralt register med miljöinformation skulle underlätta 
arbetet. 

 
 
 
                 Hur påverkar den insamlade miljöinformationen kreditbedömningen? 
Bank A Syftet med miljöanalyser är att bedöma och försöka undanröja risken om så är 

möjligt. Miljöanalysen är endast en liten del av den totala kreditbedömningen 
där de ekonomiska delarna är styrande. 

Bank B Bedömer banken att företaget kommer få stora problem med miljön i 
framtiden och inte bedöms klara av det ekonomiskt, beviljar banken inga 
krediter till dem. Miljöinformationen är en liten del i den totala kredit-
bedömningen. 

Bank C Då miljörisken påverkar både företagets återbetalningsförmåga och dess 
panter, måste miljöinformationen integreras i kreditbeslut. Miljöinformationen 
har liten tidsmässigt och värdemässig betydelse totalt. 

Bank D Banken försöker ta reda på hur miljörisker påverkar företagets återbetalnings-
förmåga. Miljöinformationen är ganska liten del av den totala kredit-
bedömningen, men en viktig del. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel knyter vi samman teorin med empirin för att uppnå vårt syfte. Vi kommer 
att använda oss av vår analysmodell. Vårt huvudsyfte är att beskriva varför miljö-
information används av kreditgivare vid kreditbedömning. Vi har även som delsyften att 
beskriva vilken typ av miljöinformation som används vid kreditbedömningar, samt att 
skapa förståelse för vilken betydelse miljöinformationen kan få för kreditbedöm-
ningarna. 
 
 

5.1 Informationsbehov 
 
I detta avsnitt kommer vi att använda oss av informationsbehovet (avsnitt 3.2.1) från vår 
analysmodell för att svara på varför miljöinformation används av kreditgivare vid 
kreditbedömning. Vi kommer att koppla empirin kring detta till teorierna vi har tagit 
upp i teorikapitlet. 
 
Alla de fyra bankerna vi har undersökt använder sig av miljöinformation vid sina 
kreditbeslut. Bank A använder miljöinformationen för att det ingår i deras kreditpolicy 
att bedöma risker där miljön är en del. De anser att miljöfrågorna har en stor betydelse 
och att de kommer att vinna på att ta hänsyn till miljön i kreditgivningen. Bank B tar in 
miljöinformationen för att de anser att det är en viktig del vid bedömningen av 
företagets återbetalningsförmåga. Bank C använder sig av miljöinformationen för att de 
har ett avsnitt i sitt kredit PM där miljörisken skall beaktas. Det är en viktig del i deras 
bedömning att undvika en situation där företagets miljöpåverkan ger kostnader för 
banken. Bank D använder miljöinformationen vid kreditbedömningen för att de vill veta 
hur miljöfaktorer kan påverka kundens återbetalningsförmåga, samt hur det kan påverka 
värdet på bankens säkerheter i företaget. Detta beror på att det ligger i bankens intresse 
att inte förlora pengar i onödan. I avsnitt 3.3 har vi skrivit om intressentteorin. Utifrån 
denna teori så måste banken ta hänsyn till sina intressenter, de måste även ta hänsyn till 
miljön för att inte få något skadeståndskrav av staten. Utifrån teoriavsnittet om den 
normativa pelaren (avsnitt 3.1.2) så har bankerna normativa regler inom banken och 
från samhället att de skall arbeta på ett miljövänligt sätt inom rimliga gränser. Bankerna 
har interna instruktioner hur de anställda bör uppföra sig vid kreditgivning, men utifrån 
den kognitiva pelaren (avsnitt 3.1.3) är det individerna själva som avgör hur och till 
vilken del denna miljöinformation samlas in. 
 
Alla fyra bankerna anser att den miljöinformation de samlar in idag är tillräcklig för 
deras behov av sådan information. Bank C anser att det inte finns någon tidsmässig 
möjlighet att samla in mer miljöinformation är de gör idag. Bank A, B och D anser att 
ett centralt register med miljöinformation i framtiden kommer att vara nödvändig, för att 
kunna få fram relevant miljöinformation från företag. Bank C antyder att de vill ha mer 
standardiserad information. Ett register skulle underlätta att hitta relevant information 
och minska osäkerheten. Ett sådant register håller på att tas fram av Naturvårdsverket, 
dock har de stött på flera problem. Utifrån teorin informationsbehovet (avsnitt 3.2.1) 
framgår det att bankerna har ett behov av mer information från en standardiserad källa. 
Enligt intressentteorin (avsnitt 3.3) ligger det i både bankernas och statens intresse med 
ett sådant register för att öka säkerheten och medvetenheten om miljöarbete i bankernas 
beslut. 
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Alla fyra bankerna tror att miljölagarna kommer att bli strängare i framtiden för både 
företagare och kreditgivare. Därför lyfter bankerna fram miljöfrågorna i sina kredit-
beslut för att undvika situationer där miljöpåverkan kan ge stora kostnader för bankerna. 
I avsnittet om lagstiftning (avsnitt 3.4) har vi behandlat lagstiftningen inom miljö-
området. Kreditgivarna är beroende av den reglerande pelaren (avsnitt 3.1.1). Om dessa 
lagar och regler inte följs kan kreditgivarna bestraffas. Det som påverkar den reglerande 
pelaren är politikerna som i sin tur påverkas av medborgarnas åsikter om miljön. 
 
Vi har utifrån vår undersökning kommit fram till att bankerna använder sig av 
miljöinformation vid sina kreditbedömningar. Detta gör de bland annat för att samhället 
ställer krav på bankerna att använda miljöinformation. Den lagstiftning som kommit de 
senaste åren, det vill säga miljöbalken, ställer större krav på kreditgivarna. De använder 
även miljöinformationen för att minska risken att förlora pengar på grund av att 
företagen orsakar miljöskador som leder till att de inte kan betala sina lån till banken. 
Bank A, B och D har önskemål om ett central miljöinformationsregister, för att under-
lätta insamlade av miljöinformation. 
 
 

5.2 Informationssökning 
 
I detta avsnitt kommer vi att använda oss av informationssökning (avsnitt 3.2.2) från vår 
analysmodell för att svara på vilken typ av miljöinformation som bankerna använder vid 
kreditbedömningar och hur den samlas in. Vi kommer att koppla empirin kring detta till 
teorierna vi har tagit upp i teorikapitlet. 
 
Samtliga av de fyra banker vi har undersökt samlar främst in muntlig miljö-
informationen direkt från företagen. Genom dessa samtal med företagen skapar banken 
sig en bild av företagets miljöpåverkan och hur de ser på sitt eget miljöansvar. Denna 
information kompletteras ibland med skriftlig information från bland annat kommun när 
det krävs. Samtliga banker tar även in företagets miljöredovisning om de har en sådan. 
Bank A, C och D tar även in information om ISO 14001 (avsnitt 3.5.2), EMAS (avsnitt 
3.5.1) och företagets miljöpolicy. Utifrån teorin om informationssökning (avsnitt 3.2.2) 
beror det på handläggarnas och bankernas erfarenhet, hur och vilken typ av information 
som samlas in av dem. 
 
Bank A anser att den mjuka informationen som inhämtas via samtal med företagen är 
viktigast. Vad gäller formell och informell information anser de att båda är viktiga för 
dem. För Bank B är både den mjuka och hårda miljöinformationen viktig, dock säger de 
att den mjuka är viktigast. Även de säger att både formell och informell information är 
viktig för dem. Bank C anser att den hårda informationen är viktig, medan den mjuka är 
nödvändig för att få en bra helhetsbild. De använder sig mest av informell information 
och endast i vissa fall av formell information i form av dispenser och tillstånd. Bank D 
anser att mjuk och hård information är lika viktiga. Denna bank betraktar den formella 
informationen som värdefullare, men även den informella är värdefull för att få en 
uppfattning om företagets syn på miljöansvar. Även här beror typen av information som 
samlas in på erfarenheten enligt informationssökningsteorin (avsnitt 3.2.2). 
 
Bank A har ett antal datormodeller för insamlingen av miljöinformation, dessa modeller 
är branschberoende. Modellerna täcker in management, riskaspekter och normal-
genomgång. Bank B har ingen specifik mall som anger vilken miljöinformation som 
skall samlas in. Dock har de en punkt, som behandlar miljön, i sin instruktionssamling 
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som används vid kreditbedömningar. Bank C har en mall med allmänna frågor, där de 
utgår ifrån att företaget själv talar om vad och hur de påverkar miljön. Bank D har inte 
heller någon mall, utan enbart instruktioner om vad som skall samlas in på olika 
områden där miljörisker har identifierats. Detta beror på bankernas instruktioner till 
handläggarna och det kan kopplas till bankens erfarenhet enligt avsnitt 3.2.2. 
 
Om miljöinformationen är svårtolkad har samtliga undersökta banker möjlighet att få 
hjälp av specialister inom den egna banken. Alla fyra av de undersökta bankerna säger 
även att de kan ta in hjälp externt från konsulter om det krävs. Dock är detta mycket 
ovanligt. Enligt Bank C sker det endast vid stora affärer då det annars inte är någon idé 
att gå vidare, på grund av ekonomiska skäl. Dock är det svårt för bankerna att ta in 
extern hjälp beroende på banksekretessen, för man får inte visa sina kunders handlingar 
till utomstående. 
 
Utifrån det vi har kommit fram till använder bankerna huvudsakligen muntlig miljö-
information, som de inhämtar direkt från företaget. Denna information kompletteras  
ibland med annat skriftlig information från kommun, länsstyrelse med mera. De flesta 
av bankerna tar även in information om ISO 14001 och EMAS certifieringar, miljö-
redovisningar med mera. Alla banker har någon form av instruktioner om hur och 
vilken miljöinformation som skall samlas in, men det är mycket upp till handläggarna 
att bedöma vad som krävs. 
 
 

5.3 Informationsanvändning 
 
I detta avsnitt kommer vi att använda oss av informationsanvändning (avsnitt 3.2.3) från 
vår analysmodell för att svara på vilken betydelse miljöinformationen kan få för 
kreditbedömningarna. Vi kommer att koppla empiri kring detta till teorierna vi har tagit 
upp i teorikapitlet. 
 
För Bank A är syftet med miljöanalysen att bedöma och försöka undanröja miljörisken. 
I sällsynta fall kan räntan till företaget påverkas, men det beror på många faktorer, det är 
snarare frågan om att bevilja krediten eller inte. Miljöanalysen är endast en liten del av 
Bank A:s totala kreditbedömning. Bank B beviljar inga krediter till företag som bedöms 
få stora problem med miljön i framtiden, dock får inte de som hanterar miljön på ett bra 
sätt föredelaktigare räntevillkor. Ofta är miljöinformationen en liten del i den totala 
kreditbedömningen, men skall alltid kommenteras. Hos Bank C påverkas även kredit-
bedömningen av miljöinformationen, dock är den en liten del av den totala kredit-
bedömningen både tidsmässigt och värdemässigt. Även Bank D:s kreditbedömning 
påverkas av miljöinformationen. Den är en ganska liten del av den totala kredit-
bedömningen, men en viktig del. I teorin om den normativa pelaren (avsnitt 3.1.2) kan 
man utläsa att dessa instruktioner till handläggarna om hur de skall använda miljö-
informationen som samlas in i samtliga undersökta banker är en form av norm. 
 
I Bank A:s kreditunderlag ingår avsnittet miljöanalys, där miljön alltid skall 
kommenteras. Där bedömer man på vilket sätt företaget påverkar miljön. I Bank B är 
det upp till handläggarna själva att bedöma i vilken omfattning miljöinformationen skall 
vägas in i beslut. Så fort eventuella miljöproblem identifieras hos företagen så håller 
banken ett öga på dem. Både Bank C och D använder miljöinformationen för att 
bedöma hur miljörisken påverkar företagens återbetalningsförmåga. Utifrån den 
normativa pelaren (avsnitt 3.1.2) så utgår det i bankerna A, C och D:s instruktioner till 
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sina handläggare hur de ska använda miljöinformationen som de samlar in, men också 
hur de förväntar sig att handläggarna ska uppföra sig. Från den kognitiva pelaren 
(avsnitt 3.1.3) är det handläggarna i Bank B som avgör hur miljöinformationen som de 
samlar in påverkar kreditbedömningarna. Utifrån den reglerande pelaren (avsnitt 3.1.1) 
så ingår det i bankernas instruktioner till sina handläggare hur de ska använda sig av 
miljöinformationen, men det utgår från banklagen, där det ges riktlinjer hur de ska 
agera. Utifrån intressentteorin (avsnitt 3.3) så ligger det i samtliga bankernas intresse att 
använda miljöinformation i deras kreditbedömningar. Bankerna vill visa för sina 
kunder, samhället och staten att man tar hänsyn till miljön och använder miljö-
information vid deras kreditbedömningar. 
 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till vilken betydelse miljöinformationen 
som bankerna samlar in har för deras kreditbedömningar. Miljöinformationen påverkar 
bankernas kreditbedömningar på olika sätt. Hos en av bankerna kan en positiv miljö-
information i sällsynta fall ge företaget en lägre ränta på sina lån. Det generella 
användningsområdet är dock att de tar in miljöinformationen för att undanröja miljö-
riskerna och inte låna ut pengar till de företag som bedöms få stora problem med miljön 
i framtiden. 
 
 

5.4 Avslutande kommentarer 
 
Utifrån vår undersökning har vi upptäckt att bankerna idag endast har börjat komma 
igång med insamling och användning av miljöinformation i sina kreditbedömningar. 
Därför tycker vi att det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning i 
framtiden för att se hur bankerna har utvecklats i sitt användande av miljö-
informationen. Det skulle även vara intressant att försöka ta fram någon mall som 
bankerna kan använda på alla branscher vid insamlingen av miljöinformationen. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 
 
1. Vad heter Ni? 
 
2. Vilken befattning har Ni? 
 
3. Vad arbetar Ni med? 
 
4. Har Ni genomgått någon utbildning för insamlande/bedömning av miljö-

information? 
 
5. Tar Ni in miljöinformation från företag vid kreditbedömningar? 
 
6. Vilken typ av miljöinformation tar Ni in från företagen? 
 
7. Hur tar Ni in miljöinformation från företagen? Varför tar Ni in denna miljö-

information? 
 
8. Hur tycker Ni att miljöinformationen borde samlas in? 
 
9. Är den miljöinformation Ni samlar in tillgänglig för andra? 
 
10. Vilka miljökriterier tittar Ni på? Hur många? Gradera dem efter de viktigaste? 

Är de olika viktiga vid olika kreditbedömningar? 
 
11. Är mjuk eller hård miljöinformation viktigare vid Era kreditbedömningar? Hur 

skulle Ni definiera mjuk och hård miljöinformation? 
 
12. Är formell eller informell miljöinformation viktigare vid Era kredit-

bedömningar? Hur bedömer Ni dem? 
 
13. Har Ni någon mall som följs där det anges vilken miljöinformation som skall 

samlas in? Hur ser mallen ut om Ni har någon? Vad är det Ni undersöker? 
 
14. Tittar Ni på olika informationer i olika branscher? Varför gör ni det? Har Ni 

olika kriterier för olika branscher? Är vissa branscher viktigare att ta in miljö-
information från? 

 
15. Går det att jämföra miljöinformation från olika branscher? 
 
16. Påverkar den miljöinformation Ni tar in kreditbedömningarna av företagen? 
 
17. Hur påverkar i så fall denna miljöinformation Er kreditbedömning? Får tex. 

företag med en positivare miljöinformation lån lättare eller en lägre ränta? 
 
18. Hur stor frihet har Ni själv vid kreditbedömningen? 
 
19. När Ni fattar Era beslut hur mycket tror Ni då påverkas av Era egna åsikter? 
 



 

 

20. Hur kontrollerar Ni att den miljöinformation Ni får in är korrekt? 
 
21. Vad gör Ni om Ni inte förstår miljöinformationen från företagen? 
 
22. Tar Ni in hjälp utifrån för att förstå miljöinformationen? 
 
23. Hur stor del av den totala kreditbedömningen av företaget står miljö-

informationen för? Vilka är de andra delarna och hur viktiga är de? 
 
24. Har olika typer av miljöinformation olika värde för Er? Är tex. miljö-

redovisningar, EMAS eller ISO 14001 viktigare? Vilken typ är viktig för Er? 
 
25. Vad tittar Ni speciellt på vid insamlandet av miljöinformation? 
 
26. Hur använder Ni den miljöinformation Ni tar in från företaget? 
 
27. Vad anser ni om informationsvärdet i den miljöinformation Ni får in från 

företagen? 
 
28. Använder Ni Er av ytterligare miljöinformation än den Ni får in från företagen? 

Varför gör ni det? Hur gör Ni det? 
 
29. Tror Ni att lagstiftningen om miljöinformation/miljöansvar kommer att bli 

strängare? 
 
30. Hur ser lagen ut nu? Vet Ni vad som krävs? 
 
31. Har banken någon miljöpolicy? 


