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SAMMANFATTNING 
 
 
Uppsatsens titel: Bankers uppföljning av krediter till små företag – en kvantitativ 

studie om bankernas användning av olika styrverktyg 
 

Slutseminariedatum: 2008-05-22 
 
Ämne/kurs:   Kandidatuppsats i Finansiering, 15 hp 
 
Författare:   Sara Emanuelsson och Sabina Hansson Ohlsson 
 
Handledare:   Joakim Winborg 
 
Nyckelord: Kredituppföljning, små företag, banker, styrverktyg, relation 

och kvantitativ metod. 
 
Problemformulering: I vilken utsträckning arbetar de svenska bankerna med 

styrverktygen under kredituppföljningen av små företag? 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken utsträckning bankerna 

arbetar med de styrverktyg som kan användas under 
kredituppföljning av små företag, samt hur användningen av 
dessa påverkas av bankens relation med företaget. Detta görs 
genom att beskriva bankernas arbetssätt under 
kredituppföljningen, undersöka i vilken utsträckning 
styrverktygen används samt kontrollera om det finns några 
samband mellan relationen och styrverktygens användning.  

 
Metod och empiri: Studiens problemformulering besvaras genom en kvantitativ 

metod och empirin har samlats in genom enkäter som besvarats 
av respondenter på Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken 
och Danske Bank. 

 
Slutsatser: De svenska bankerna följer upp sina krediter till små företag 

minst en gång per år men det sker oftare för vissa typer av 
företag. Redovisningsinformation är det styrverktyg som 
bankerna använder i störst utsträckning under 
kredituppföljningen. Relationen mellan banken och företaget 
kan i olika utsträckning påverka hur styrverktygen används.  

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Title: Banks follow up of credits for small businesses – a quantitative 

study about banks use of different means of control 
 
Seminar date:   May 22th 2008 
 
Course:   Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS 
 
Authors:   Sara Emanuelsson and Sabina Hansson Ohlsson  
 
Advisor:   Joakim Winborg 
 
Keywords: Follow up, small businesses, banks, means of control, 

relationship and quantitative method. 
 
Problem: To what extent do Swedish banks work with means of control 

during the follow up of credits for small businesses?  
 
Purpose: The purpose of the dissertation is to examine to what extent 

banks work with the means of control that are available during 
the follow up of small businesses, and how the use of them is 
affected by the relationship between the bank and the business. 
This is done by describing the banks working procedures during 
the follow up, examine to what extent the means of control is 
used and control if there are any connection between the 
relationship and the use of means of control.  

 
Methodology: The problem of the dissertation is answered through a 

quantitative method and the empirical data has been collected 
through a survey that was answered by respondents at 
Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken and Danske Bank. 

 
Conclusions: Swedish banks work with follow up of credits for small 

businesses at least once a year but they do it more often for 
some types of businesses. Financial accounting information is 
the most used means of control during the follow up. The 
relationship between the bank and the business can to some 
extent affect the use of means of control.  
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1. INLEDNING 
 

 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren till uppsatsens ämne genom att den bakgrund 
och diskussion som uppsatsen bygger på presenteras. Detta leder sedan fram till en 
problemformulering och förklaring av studiens syfte. Därefter definieras de centrala 
begreppen och avslutningsvis presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 

 
 

1.1 Problembakgrund 
 
I Sverige är de små företagen en viktig del i den ekonomiska tillväxten (Bruns, 2003; 
Svensson, 2003). Enligt A. Renstrand på Statistiska Centralbyrån utgör de cirka 98,8 % av 
den totala andelen företag på den svenska marknaden (personlig kommunikation, 5 februari, 
2008). I en artikel från Privata affärer (2008) beskrivs småföretagarna som ett aktuellt ämne 
för bland annat regering, myndigheter och banker eftersom de ses som framtidens hopp för att 
skapa nya arbetstillfällen i Sverige. Men de små företagen har inte samma förutsättningar att 
finansiera sin verksamhet som de stora företagen. Anledningar till detta kan enligt Ang (1991) 
vara att de små företagen har ett antal specifika särdrag som gör att de skiljer sig från stora 
företag. Små företag karakteriseras bland annat av att första generationens ägare är mer 
entreprenöriella och villiga att ta risker, att ledningen inte besitter all nödvändig kompetens 
samt att huvuddelen av ägarens tillgångar finns investerade i företaget.  
 
I studier av Olofsson och Berggren (1998) samt Winborg (2000) visas att banker är den 
viktigaste och i särklass vanligaste finansieringskällan för små företag i Sverige. Anledningen 
till att de små företagen hellre väljer bankfinansiering för att generera nytt kapital än till 
exempel alternativet att ta in nya delägare kan bero på att de vill behålla kontrollen över 
företaget (Winborg, 2000). De svenska företagen värderar frihet och kontroll väldigt högt 
(Olofsson & Berggren, 1998). Bankernas kreditgivning till företag är en process som består 
av många delmoment. Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver processens delar som 
insamling av beslutsunderlag, bedömning av det insamlade materialet, beslut om krediten ska 
beviljas eller ej, uppföljning samt avveckling av krediten. Bankernas mål med bedömningen 
av krediter är att identifiera företag som har bra återbetalningsförmåga och som kommer att 
överleva hela kredittiden (Kling, Driver & Larsson, 2003).  
 
Utlåning till små och medelstora företag försvåras av att det utgör ett relativt stort risktagande 
för bankerna (Bruns, 2003). Enligt Andersson (2003) kännetecknas kreditgivning till företag 
av asymmetrisk information. Denna informationsasymmetri beskrivs av Landström (2003) 
som ojämnt fördelad information mellan finansiären och företagaren, vilket innebär att den 
ena parten har tillgång till mer information än den andre. Asymmetrisk information ses av 
många som ett större problem i små företag än i stora företag (bland annat Ang, 1991; Berger 
& Udell, 1995; Bruns, 2003; Svensson, 2003).  
 
Den initiala kreditbedömningen och den påverkan informationsasymmetrin har på bankens 
bedömning har ofta varit en central del i tidigare studier inom området. Svensson och 
Ulvenblad (1994) nämner att de problem som upplevs i början av kreditengagemanget även 
finns kvar i olika utsträckning under den fortsatta processen, och då främst hos de små 
företagen. Detta gör att uppföljningen av krediter är ett intressant ämne att undersöka 
närmare.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Utifrån existensen av den asymmetriska informationen uppstår ett problem som kallas moral 
hazard (Bruns, 2004). Detta problem kan beskrivas som en situation där företaget medvetet 
utnyttjar informationsasymmetrin och agerar i sitt eget intresse, vilket kan vara till nackdel för 
banken vid en kreditaffär (Binks, Ennew & Reed, 1992). Moral hazard blir ett problem för 
bankerna efter att de har beviljat en kredit eftersom de då inte kan vara säkra på hur företaget 
kommer att agera. Detta är något som bankerna genom kredituppföljningen kan motverka 
(Bruns, 2004). Följande diskussion kommer att behandla bankens relation med företagen och 
hur denna kan påverka användningen av olika styrverktyg.  
 
Den relation som byggs upp mellan banken och företaget under kreditaffären är viktig för 
båda parter och kan liknas vid ett ömsesidigt beroendeförhållande (Bruns, 2003). Genom en 
kontinuerlig relation kan informationsasymmetrin minskas (Voordeckers & Steijvers, 2006). 
Enligt Berger och Udell (1995) ger relationen även banken en möjlighet att samla in 
information som de tidigare inte haft tillgång till vilket i sin tur leder till att de får en bättre 
bild av företaget. Enligt Svensson (2003) kan relationen mellan kreditgivare och små företag 
även karakteriseras av att de har olika mål som leder till intressekonflikter. Boot (2000) menar 
att banken kan vara nöjd med relationen medan kunden kanske mest anser det vara 
besvärande.  
 
Redovisningsinformation är ett viktigt styrverktyg vid kreditgivning enligt Svensson (2003). 
Under kredituppföljningen kontrollerar banken hur företagets ekonomiska situation ser ut 
genom att bland annat analysera rapporter och bokslut (Nutek, 2008a). Om 
redovisningsinformationen är bristfällig leder det till att banken måste lägga mer vikt på 
relationen till företaget (Bruns, 2003).  
 
Även säkerheter kan ses som ett styrverktyg i bankens arbete med att följa upp krediter till 
små företag. Voordeckers och Steijvers (2006) skriver att säkerheter bland annat kan 
motverka problemen med informationsasymmetri och moral hazard, och därmed underlätta 
relationen mellan banken och företaget. När det finns en chans att företaget kan agera utifrån 
sitt eget intresse efter att ett kreditkontrakt är skrivet kan säkerheter spela en avgörande roll 
för hur företagen kommer att agera. Bankerna förlitar sig mycket på säkerheter när det gäller 
krediter till små företag. Berger och Udell (1995) kom i sin studie fram till att det är mindre 
troligt att låntagare som haft en längre relation med banken behöver kunna uppvisa några 
säkerheter. Detta är även något som Boot och Thakor (1994) kommit fram till i sin studie.  
 
Ett annat styrverktyg är ränta som enligt Stiglitz och Weiss (1981) kan inverka på hur 
företagen agerar under kreditengagemanget. Företag som haft en lång relation med banken 
betalar enligt Berger och Udell (1995) en lägre ränta än de som inte haft en lika ingående 
relation. Baas och Schrooten (2006) kommer däremot i sin studie fram till att det inte finns 
någon koppling mellan längden på relationen och lånets räntesats. Hur hög ränta företagen 
erhåller från banken beror till exempel på marknadsräntan, risken i företaget och säkerheterna 
(Nutek, 2008a). Enligt Vickery (2008) är små företag känsliga för vilken ränta som erbjuds av 
banken.  
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1.3 Problemformulering 
 
I vilken utsträckning arbetar de svenska bankerna med styrverktygen under 
kredituppföljningen av små företag? 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken utsträckning bankerna arbetar med de styrverktyg 
som kan användas under kredituppföljning av små företag, samt hur användningen av dessa 
påverkas av bankens relation med företaget. Detta görs genom att: 
 

 beskriva bankernas arbetssätt under kredituppföljningen av små företag, 
 undersöka i vilken utsträckning styrverktygen används under kredituppföljningen, 
 samt kontrollera om det finns några samband mellan relationen och styrverktygens 

användning.  
 
Studiens problemformulering besvaras ur bankens perspektiv för att kunna uppfylla syftet på 
bästa sätt. 
 

1.5 Centrala begrepp 
 
Små företag 
I denna studie används den av EU framtagna definition av små företag som de som 
sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 
miljoner euro per år (Nutek, 2008b). Denna definition leder till att de små företagen även 
innefattar enmansbolag, men dessa har inte lika stort kapitalbehov som de övriga små 
företagen och har därmed uteslutits i studien.  
 
Kredituppföljning 
Med uppföljning menas det pågående arbetet från och med att krediten har beviljats till dess 
att krediten avvecklas (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Styrverktyg 
Ett styrmedel är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2001) hjälpmedel som används för att 
styra företag i rätt riktning för att de ska nå ekonomiska mål. Svensson och Ulvenblad (1994) 
tar i sin studie upp att det finns olika verktyg som kan användas för att analysera tillgänglig 
information. Utifrån detta valdes begreppet ”styrverktyg” för det som bankerna under 
kredituppföljningen kan använda för att styra de små företagen mot att agera enligt 
kreditkontraktet. 
 
Relation 
Relationen innefattar i denna studie förhållandet mellan banken och företaget. Enligt Bruns 
(2003) kan relationen mellan en bank och ett företag beskrivas som ett ömsesidigt 
beroendeförhållande där banken vill ha företagskunder att låna ut kapital till samtidigt som 
företagen ofta är beroende av bankfinansiering.  
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1.6 Fortsatt disposition 
 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
Det här kapitlet kommer att ta upp den teoretiska grund som uppsatsen bygger på. 
Inledningsvis beskrivs de små företagens karaktärsdrag samt bankernas uppföljning av dessa 
företags krediter. Sedan ges en förklaring av de styrverktyg som banken under detta arbete 
kan använda sig av samt hur relationen mellan banken och företaget kan påverka 
användningen av dessa. Slutligen redovisas en sammanfattning av kapitlet som syftar till att 
ge en bättre överblick över vad som framkommit i den teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 3 – Metod 
Detta kapitel redovisar vilken metod som har använts för att besvara uppsatsens 
problemformulering och uppfylla dess syften. En diskussion förs kring val av metoder och 
tillvägagångssättet vid insamling av data. Även urval av respondenter, utformningen av 
studiens enkät och en bortfallsanalys kommer att diskuteras. Avslutningsvis diskutera 
studiens giltighet och tillförlitlighet.  
 
Kapitel 4 – Empiri 
I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet som har samlats in genom 
enkätundersökningen. Empirin baseras på svar från 74 olika respondenter från de fem 
bankerna och alla svar redovisas här sammanställt.  Detta görs genom olika tabeller för att på 
ett överskådligt sätt visa hur respondenterna har svarat. Kompletta sammanställningar av de 
inkomna svaren återfinns i bilaga 2.  
 
Kapitel 5 – Analys 
Det här kapitlet redovisar hur det insamlade materialet har analyserats och kopplats ihop med 
teorin. Inledningsvis beskrivs bankernas arbetssätt och sedan tas deras användning av 
styrverktygen upp genom att analysera relationens påverkan på användningen av dessa. 
Slutligen görs en analys av om det finns några andra variabler som kan påverka i vilken 
utsträckning styrverktygen används.  
 
Kapitel 6 – Slutsatser och diskussion 
Detta kapitel redovisar slutsatserna angående de svenska bankernas användning av 
styrverktygen under kredituppföljning av små företag. Utöver detta förs en diskussion kring 
slutsatserna och sedan presenteras även olika förslag som kan ligga till grund för fortsatt 
forskning inom ämnet.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
Det här kapitlet kommer att ta upp den teoretiska grund som uppsatsen bygger på. 
Inledningsvis beskrivs de små företagens karaktärsdrag samt bankernas uppföljning av dessa 
företags krediter. Sedan ges en förklaring av de styrverktyg som banken under detta arbete 
kan använda sig av samt hur relationen mellan banken och företaget kan påverka 
användningen av dessa. Slutligen redovisas en sammanfattning av kapitlet som syftar till att 
ge en bättre överblick över vad som framkommit i den teoretiska referensramen. 

 
 

2.1 Små företag 
 
Enligt Ang (1991) har små företag unika karaktärsdrag som kan innebära att de har andra 
finansieringsproblem än de stora företagen. Bland annat utgörs dessa av att de små företagen 
inte är börsnoterade, att ägarna har odiversifierade personliga portföljer samt att 
ledningsteamet inte är komplett. Även Winborg (2000) påpekar att små företag ofta inte är 
börsnoterade vilket medför att det inte lika lätt går att följa företagets utveckling och bedöma 
dess finansiella situation. Ang (1991) nämner även att första generationens ägare är 
entreprenöriella och benägna att ta risker i små företag, samt att förhållandet till aktieägarna är 
mindre formellt på grund av att till exempel släktband förekommer i mindre företag. 
 
Asymmetrisk information tas ofta upp som ett problem i studier om små företag. Denna 
informationsasymmetri mellan små företag och dess intressenter innebär enligt Storey (1994) 
att företaget alltid har tillgång till mer information om sin verksamhet än intressenterna. Att 
bankens tillgång till information är mindre i ägarledda företag gör enligt Bruns (2003) det 
svårare för bankerna att bedöma risken i företaget. Enligt Brealey, Myers och Allen (2006) är 
asymmetrisk information en av anledningarna till att företag rangordnar sina 
finansieringsalternativ på ett visst sätt, enligt den så kallade pecking order-teorin. Denna teori 
säger att företag först och främst väljer internt genererade medel för att finansiera sin 
verksamhet när den möjligheten finns. Om företaget inte har möjlighet att använda denna 
finansieringsform väljer de hellre skuldfinansiering än extern finansiering via tillskott av eget 
kapital.  
 
Enligt en studie av Winborg (2000) har majoriteten av de små företagens ledning en negativ 
inställning till att ta in nya ägare i företaget för att på så sätt få tillgång till mer kapital. En 
anledning till detta är enligt Svensson och Ulvenblad (1994) samt Berggren och Olofsson 
(1998) att ägarna till små företag vill behålla kontrollen över sitt företag och hellre väljer en 
finansieringsform som syftar till kreditgivning och inte en investering. Det handlar enligt 
Berggren (2003) om att de små företagen vill maximera sin handlingsfrihet. Bruns (2003) 
påpekar att de små företagens finansieringsproblem inte alltid handlar om företagets storlek 
utan att det mer handlar om hur ägandet ser ut. En orsak till att små företag ibland blir nekade 
krediter kan vara att deras redovisningsinformation varit bristfällig.  
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2.2 Bankens bedömning och uppföljning av krediter 
 
Enligt Kling, Driver och Larsson (2003) är kreditbedömningar avsedda att identifiera företag 
som kommer att överleva och ha kapacitet att återbetala hela lånet. Det handlar även om att 
identifiera de företag som inte kommer att överleva för att undvika förluster. Andersson 
(2003) beskriver kreditvärdigheten som företagets framtida förmåga och vilja att återbetala en 
kredit inklusive ränta och amortering. Detta bedöms och beslutas av kreditbedömare eller 
motsvarande analytiker som noggrant undersöker upplysningar om det kreditsökande 
företaget, dess marknad och det ekonomiska klimatet. En komplicerad omständighet är dock 
att kreditbedömaren har ett underläge vad gäller information gentemot de små kreditsökande 
företagens ledning. Detta eftersom ledningen i små företag antas ha bättre kunskap om 
företagets finansiella förmåga och sin avsikt att fullgöra avtalade åtaganden.  
 
De viktigaste bedömningsvariablerna är enligt Svensson och Ulvenblad (1994) den 
kreditsökande som person, affärsidén, siffermaterialet samt säkerheterna. Dessutom görs en 
helhetsbedömning av företaget. Bedömningsvariablerna har inte samma betydelse under hela 
kredithanteringsprocessen. Några är viktigare i det inledande skedet medan andra läggs mest 
fokus på under uppföljningen. Bankernas kreditgivning är en process som består av många 
delmoment. Processens delar beskrivs som insamling av beslutsunderlag, bedömning av det 
insamlade materialet, beslut om krediten ska beviljas eller ej, uppföljning samt avveckling av 
krediten. Det bankerna fokuserar mest på under den årliga kredituppföljningen är 
siffermaterialet och säkerheterna. 
 
Kling, Driver och Larsson (2003) menar att både individerna som bedömer och den som 
bedöms har stor betydelse för kreditbedömningen, inte minst i små företag där företagaren 
intar en central roll. Enligt en studie av Svensson och Ulvenblad (1994) menade många 
kredithandläggare att en stor del av deras kreditförluster berodde på att de initiala 
bedömningarna inte var tillräckligt bra. Det fanns även de som framhöll att en väl fungerande 
uppföljning av krediterna hade stor betydelse för en framgångsrik kredithantering utan för 
många förluster. Utifrån detta kom de fram till att det behövdes en mer aktiv uppföljning av 
bankernas krediter och då främst krediter till små företag. Det grundläggande syftet med 
kredituppföljningen blir således att så snabbt som möjligt identifiera de företag som förändras 
från kreditvärdiga till icke kreditvärdiga utifrån den information som då finns tillgänglig. 
Bankmannens uppfattning kan korrigeras allteftersom förutsättningarna förändras, vilket gör 
att uppföljningen är viktig för att få aktuell information.  
 
Uppföljningsarbetet kan indelas i löpande uppföljning, årlig uppföljning, hantering av företag 
i kris och kreditavveckling. Den löpande kontakten sker bland annat genom att 
kredithandläggaren kontaktar företagaren för att erbjuda en ny produkt eller tjänst. Det kan 
även vara företagets ägare som söker upp banken för att diskutera problem som uppstått i 
företaget. Denna löpande kontakt är väldigt viktig för banken, exempelvis är den viktig för att 
banken snabbt skall få signaler och i tid kunna reagera när företaget hamnar i svårigheter eller 
innan svårigheterna uppstår (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Målsättningen med uppföljningsarbetet är enligt Svensson och Ulvenblad (1994) att samtliga 
kreditaffärer ska gås igenom minst en gång per år. Vid denna årliga genomgång fokuserar 
kredithandläggaren på att göra en analys av årsbokslutet. Tidigare års bokslut jämförs då med 
nuvarande och en kontroll av bland annat företagets förändring av soliditet, lagerbindning och 
resultat genomförs. Utöver bokslutet vill bankmannen gärna ha företagets likviditetsbudget 
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och även andra prognoser för det kommande året. I vissa fall görs företagsbesök i samband 
med den årliga uppföljningen. För nya företag och företag med särskilda risker har banken 
som målsättning att följa upp tätare än övriga företagskunder. Detta gör de då till exempel 
genom att begära in månads- eller delårsbokslut. 
 

2.3 Bankens styrverktyg 
 
Svensson och Ulvenblad (1994) påpekar att det är viktigt att få företagen att agera på ett för 
banken önskvärt sätt eftersom de små företagens avsikter med kreditaffären kan skilja sig från 
bankens avsikter. Bankerna kan för att uppnå detta använda följande styrverktyg under 
kredituppföljningen.  
 

2.3.1 Redovisningsinformation 
 
Enligt Svensson (2003) är redovisningsinformationens syfte att tillgodose företags-
intressenternas behov av information för ekonomiskt beslutsfattande. Företagens 
redovisningsinformation är något som bankerna lägger stort fokus vid under uppföljningen av 
krediter till små företag (Svensson & Ulvenblad, 1994). Denna information används först och 
främst som underlag för prognoser för att minska osäkerheten angående företagets framtida 
förmåga att agera enligt kontraktet. I andra hand används redovisningsinformationen för 
utvärdering och kontroll av hur företaget uppfyllt tidigare ingångna kontrakt (Svensson, 
2003).  
 
Det banken efterfrågar är företagets resultat-, balans-, och likviditetsbudget för att kunna 
analysera dessa och räkna ut viktiga nyckeltal, till exempel likviditet och soliditet. 
Institutionella kreditgivare, som till exempel banker, hämtar oftast information från 
årsredovisningar för att kunna bedöma små och medelstora företag. Även företagsintern 
redovisningsinformation så som periodrapporter, budgetar och prognoser hämtas in för att få 
en bättre bild av företaget. Mängden information som hämtas in och analyseras avgörs utifrån 
varje företags specifika situation. Minimikravet för inhämtning av redovisningsinformation är 
att banken ska ha tillgång till bokslutsinformation och kompletterande redovisnings-
information vid behov (Svensson, 2003). Den finansiella analysen kan visa företagets 
verksamhets- och finansiella problem samt ge en indikation för hur företaget kommer att 
agera (Bruns, 2004). För att bedöma företagets återbetalningsförmåga analyserar 
kredithandläggaren bokslutsinformation, nyckeltal, budgetar, prognoser samt 
kassaflödesanalys. Störst vikt läggs vid periodrapporter, budgetar och prognoser när företaget 
anses vara riskfyllt och ha en hög osäkerhet. Även antalet företagsbesök och 
uppföljningsmöten med företaget och dess revisorer ökar när en stor osäkerhet kring 
företagets förmåga finns (Svensson, 2003).  
 
Svensson (2003) beskriver i sin studie att de olikheter som finns i redovisningsinformationens 
innehåll och hur mycket information som krävs in av banken beror på associationsform och 
företagets storlek. Ungefär hälften av respondenterna i hennes studie ansåg att 
redovisningsinformationen hade mindre betydelse vid bedömning av företag utan personligt 
betalningsansvar. Resten ansåg att redovisningens betydelse inte varierar med företagsform. 
När det gäller bransch och verksamhetsinriktning tyckte majoriteten att redovisningens 
betydelse inte varierade.  
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2.3.2 Säkerheter 
 
Enligt Nutek (2008a) behöver banken någon form av säkerhet för att låna ut pengar till 
företag. Dessa säkerheter är något som bankerna lägger stort fokus vid under 
kredituppföljningen och de vanligaste säkerheterna som lämnas av företagen är pantbrev i fast 
egendom, företagshypotek och borgen (Svensson & Ulvenblad, 1994). Företagshypotek 
innebär att företagets tillgångar i form av varulager, maskiner och kundfordringar kan 
intecknas. Inteckning i fast egendom, till exempel pantbrev, är säkerheter som kan bestå av 
bostadsfastighet, mark, affärs- eller industrifastighet. Borgen finns i olika former och kan till 
exempel vara enkel borgen, proprieborgen eller begränsad borgen. Enkel borgen innebär att 
en borgensman endast står för det belopp som långivaren inte kan få tillbaka av låntagaren. 
Proprieborgen ger borgenären rättighet att kräva betalning antingen från gäldenären eller från  
borgensmannen. Det som gäller för borgensmannen är då att denna går i borgen så som för 
egen skuld. Begränsad borgen innebär att borgen begränsas med ett förutbestämt belopp som 
inte får överskridas (Nutek, 2008c).  
 
Säkerheterna är enligt Svensson (2003) viktigare vid bedömning av små företag än när 
bedömning av större företag sker. Om företagens framtida återbetalningsförmåga är låg kan 
inte ett högt säkerhetsvärde leda till att krediten ändå beviljas. Enligt Bruns (2004) kan 
säkerheterna ses som en försäkring om företaget inte kan betala tillbaka krediten fullt ut. Om 
företaget inte kan betala tillbaka lånet på förfallodagen har banken rätt att utnyttja 
säkerheterna för att få tillbaka sina pengar. Banken utvärderar regelbundet de lämnade 
säkerheterna för att försäkra sig om att företaget kan täcka krediten. Stiglitz och Weiss (1981) 
påpekar att den omfattning som säkerheter tas ut av banken kan påverka hur låntagarna 
agerar. De kommer i sin studie fram till att en ökning av säkerheter kan minska 
återbetalningen av lånet.  
 
Säkerheter används även som en signal på hur benäget företaget är att fullfölja kreditaffären 
och betala tillbaka lånet (Bruns, 2004). Detta minskar risken för moral hazard. Genom att 
företagen ger bankerna säkerheter blir det svårare för andra banker att ta kunder från den 
ursprungliga banken (Voordeckers & Steijvers, 2006). Berger och Udell (1995) menar att 
låntagare som haft en längre relation med banken inte i samma utsträckning behöver lämna 
säkerheter. Detta är något som även Voordeckers och Steijvers (2006), Petersen och Rajan 
(1993) samt Boot och Thakor (1994) kommer fram till i sina studier.  
 

2.3.3 Ränta 
 
Många företagsledare anser att det är svårt att låna kapital till en bra ränta (Petersen & Rajan, 
1994). Räntan, som är kostnaden för lånet, betalas löpande under lånets löptid och denna ränta 
kan vara förhandlingsbar. På lån med goda säkerheter och liten risk är räntan förhållandevis 
låg, medan lån utan säkerhet och med hög risk ofta har en högre ränta (Nutek, 2008a). Enligt 
Svensson och Ulvenblad (1994) kan ränta ses som en slags ersättning för den risk som banken 
måste ta vid utlåningen av kapital till företag. Vid beslut om vilken räntenivå som ska 
användas måste hänsyn tas till de andra bankernas räntor, annars kan låntagare vid en för hög 
ränta välja någon av de konkurrerande bankerna. Enligt Stiglitz och Weiss (1981) kan den 
ränta som banken väljer påverka risken för om företagen återbetalar lånet och hur låntagarna 
kommer att agera. När räntan i kontraktet förändras leder det till att även låntagarnas beteende 
ändras. Även enligt Svensson och Ulvenblad (1994) kan höga räntor i vissa fall medföra att 
risken angående låntagarens återbetalningsförmåga också blir högre.  
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Berger och Udell (1995) samt Boot och Thakor (1994) menar att ju längre relationen mellan 
banken och företaget har pågått desto lägre ränta kräver banken. Detta är något som Baas och 
Schrooten (2006) har invändningar mot. De menar istället att längden på relationen mellan 
banken och företaget inte leder till en lägre ränta. Banken kan enligt Stiglitz och Weiss (1981) 
inte veta hur alla låntagare agerar och därför är det viktigt att de utformar kreditkontraktet på 
ett sätt som förmår låntagaren att agera i bankens intresse, och även så att det attraherar 
låntagare med låg risk.  
 

2.4 Bankens relation med företaget 
 
Den främsta avsikten med relationen mellan banken och företaget är att minska problemet 
med asymmetrisk information (Boot, 2000). Berger och Udell (2002) menar att relationen är 
viktig för att minska informationsproblemet som uppkommer vid finansiering av små företag. 
Enligt Bruns (2003) kan banken genom relationen med företaget få tillgång till framåtriktad 
information som ger dem en bättre möjlighet att bedöma företagets framtid. Om 
redovisningsinformationen från företaget är bristfällig bör mer vikt läggas vid att upprätthålla 
en relation med företaget. Eftersom relationen mellan banken och företaget kan beskrivas som 
ett ömsesidigt beroendeförhållande är samarbetsviljan mellan banken och företaget därför 
viktig för båda parter.  
 
Relationer till nya respektive befintliga kunder anses av en majoritet i en studie av Svensson 
(2003) inte ha någon påverkan på redovisningsinformationens betydelse. Men det finns även 
de som påstår att långsiktiga och förtroendefulla relationer kan leda till att 
redovisningsinformationen blir mindre betydelsefull. Berger och Udell (2002) håller med om 
att relationen är ett kraftfullt verktyg för bankerna, men de har även fastslagit att det inte är 
relationen mellan banken och företaget som är det väsentliga utan snarare relationen mellan 
kredithandläggaren och de små företagens ägare. Småföretagare kan även enligt Berggren 
(2003) ha ett stort utbyte av att etablera en nära relation med en extern finansiär, exempelvis 
en bank. Samtidigt menar Svensson och Ulvenblad (1994) att en viktig aspekt när det gäller 
bankens relation med företaget är att samtidigt som den är en nödvändig förutsättning för att 
få tillgång till relevant information kan en allt för ingående relation medföra en minskning av 
bankens förmåga att tillgodogöra sig negativ information om företaget. Förutom att vara en 
finansiär kan till exempel banken enligt Berggren (2003) vara ett bollplank och hjälpa till 
även i andra frågor. Det kan då bland annat handla om produktutveckling eller 
marknadsföring. Eftersom många finansiärer har stor erfarenhet av dessa frågor kan deras råd 
vara bra för företaget, och då främst för småföretagare som inte har lika stor erfarenhet.  
 
Det finns enligt Degryse och Cayseele (2000) två olika sätt att mäta en relation på. Det ena 
sättet är längden på relationen mellan företaget och banken, och det andra är bredden på 
relationen, alltså hur många olika tjänster av bankens utbud företaget använder. När det gäller 
bredden på relationen kan banken sprida ut kostnaden för att samla in information om 
företaget. De aktiviteter som sammankopplas med att bygga upp en stark relation med ett 
företag kan vara väldigt kostsamma för banken (Longhofer & Santos, 2000). Pålitlig 
information från små företag är enligt Baas och Schrooten (2006) sällsynt och kostsam att få 
tag i för finansiärer och på grund av detta ses bankens relation till företaget som en väldigt 
viktig aspekt. Små företag saknar redovisningsinformation av bra kvalitet vilket gör att de är 
mer beroende av relationen mellan banken och företaget än stora företag.  
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2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Det grundläggande syftet med bankernas kredituppföljning är att så snabbt som möjligt kunna 
identifiera de företag som med stor sannolikhet inte kommer att kunna återbetala sin kredit. 
En väl fungerande uppföljning av krediterna har stor betydelse för att kunna genomföra en 
framgångsrik kredithantering utan några förluster. Utifrån detta har det bland annat 
framkommit att en aktiv uppföljning av bankernas krediter är viktigt och då främst krediter till 
små företag. Uppföljningsarbetet påverkas av att de små företagen har vissa specifika 
karaktärsdrag samt att uppkomsten av problemet med moral hazard ofta är stort vid 
kreditgivning till små företag. Med detta som utgångspunkt finns det olika styrverktyg som 
banken kan använda sig av för att leda företagen i rätt riktning och få dem att betala tillbaka 
sina krediter i tid. Även relationen mellan banken och företaget är betydelsefull för att banken 
ska få tillgång till viktig information som ger dem en bättre möjlighet att bedöma företagets 
framtid. Denna relation kan påverka i vilken utsträckning banken använder de olika 
styrverktygen och utifrån detta har en modell utvecklats.  
 
 
 

 
  Figur 2.1: Modell över styrverktygen och hur relationen påverkar användningen av dem.  
 
 
 
Redovisningsinformation 
 
De små företagens redovisningsinformation är något som bankerna lägger stort fokus vid 
under uppföljningen av krediter. Bankerna efterfrågar olika typer av redovisningsinformation 
för att kunna försäkra sig om att företaget kommer att agera enligt kontraktet och återbetala 
krediten. Bland annat vill de ha resultat-, balans-, och likviditetsbudget för att kunna analysera 
dessa och räkna ut viktiga nyckeltal. Den finansiella analysen av redovisningsinformationen 
kan ge en indikation för hur företaget kommer att agera i framtiden. En långsiktig och 
förtroendefull relation mellan banken och företaget kan leda till att redovisningsinformationen 
blir mindre betydelsefull och att större vikt läggs vid relationen.  
 
Hypotes 1: Redovisningsinformation är det styrverktyg som bankerna använder sig av i störst 
utsträckning.  
 
Hypotes 2: En längre relation medför att inte lika stor vikt läggs vid att samla in 
redovisningsinformation. 
 
 
 
 

Relationen påverkar 
vilken nivå räntan 
läggs på.  

Relationen påverkar 
kravet på säkerheter. 

  REDOVISNINGS-
INFORMATION SÄKERHETER RÄNTA 

Relationen påverkar 
mängden redovisni-
ngsinformation som 
samlas in. 

 

RELATION 
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Säkerheter 
 
Även de säkerheter som företagen lämnar är något som bankerna lägger stor vikt vid under 
kredituppföljningen och dessa är viktigast vid bedömning av små företag. Vanliga säkerheter 
som används är pantbrev i fast egendom, företagshypotek samt borgen. Dessa säkerheter 
används som en signal på hur benäget företaget är att fullfölja kreditaffären och betala tillbaka 
lånet, vilket leder till att risken för moral hazard minskar. De företag som haft en längre 
relation med banken behöver inte i samma utsträckning lämna säkerheter som nya kunder. 
 
Hypotes 3: En längre relation medför mindre krav på säkerheter. 
 
 
 
Ränta 
 
Många företagsledare anser att det är svårt att låna kapital till en bra ränta. De företag som 
kan lämna säkerheter och utgör en låg risk för att inte kunna betala tillbaka krediten får oftast 
en förhållandevis låg ränta, medan lån utan säkerhet och med hög risk har en högre ränta. 
Bankerna kan genom utformningen av kreditkontraktet förmå företagen att agera i bankens 
intresse och snabbt återbetala krediten. Ju längre relation banken har haft med företaget desto 
lägre ränta kräver de under kreditaffären. Det finns även de som antyder att räntan är något 
som inte påverkas av längden på relationen.  
 
Hypotes 4: En längre relation medför en lägre ränta. 
 
 
 
Övriga variablers påverkan på användningen av styrverktyg 
 
Redovisningsinformationens innehåll och hur mycket av denna information banken kräver 
beror bland annat på vilken associationsform företaget har. Litteraturen säger även att det 
finns de som tycker att företagets bransch och verksamhetsinriktning kan påverka 
redovisningsinformationens betydelse. För att testa om dessa variabler kan ha någon påverkan 
på i vilken utsträckning styrverktygen används har följande två hypoteser skapats.  
 
Hypotes 5: Företagets associationsform påverkar i vilken utsträckning banken använder 
styrverktygen.  
 
Hypotes 6: Företagets bransch påverkar i vilken utsträckning banken använder 
styrverktygen.  
 
 
Ytterligare två hypoteser har skapats för att kunna testa om företagets ålder eller kreditens 
storlek påverkar bankernas användningen av styrverktygen.  
 
Hypotes 7: Företagets ålder påverkar i vilken utsträckning banken använder styrverktygen.  
 
Hypotes 8: Kreditens storlek påverkar i vilken utsträckning banken använder styrverktygen.  
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3. METOD 
 

 
Detta kapitel redovisar vilken metod som har använts för att besvara uppsatsens 
problemformulering och uppfylla dess syften. En diskussion förs kring val av metoder och 
tillvägagångssättet vid insamling av data. Även urval av respondenter, utformningen av 
studiens enkät och en bortfallsanalys kommer att diskuteras. Avslutningsvis diskuteras 
studiens giltighet och tillförlitlighet.  

 
 

3.1 Undersökningens uppläggning 
 
Det är enligt Jacobsen (2002) viktigt att hitta den utformning av studien som är mest lämpad 
för den valda problemställningen. Det finns då två olika undersökningsuppläggningar att välja 
mellan. Den första kallas för intensiv uppläggning och innebär att studien går på djupet och 
endast undersöker några få enheter. Detta innebär att alla detaljer är viktiga och även att 
många variabler involveras i studien. Den andra kallas för extensiv uppläggning och handlar 
om att gå på bredden genom att involvera många enheter i undersökningen. Ju större antalet 
enheter är desto mer generell blir undersökningen. Då vår problemställning handlar om att 
undersöka hur några få variabler generellt används valdes en extensiv uppläggning. Fördelen 
med valet av en extensiv uppläggning är att det är lättare att generalisera studiens resultat till 
hela populationen. Det finns även nackdelar med detta val. Den information som samlas in 
blir relativt ytlig och är styrd av vilka frågor som ställs till de utvalda enheterna.  
 

3.2 Val av forskningsmetod 
 
Utifrån uppsatsens syfte och problemformulering valdes en kvantitativ ansats, som då medför 
att datainsamlingen måste standardiseras så att alla enheter behandlas på samma sätt. En 
viktig fördel som valet av en kvantitativ metod medför är att det blir lätt att fråga många 
respondenter vilket kan ge oss ett representativt urval. Anledningen till att många 
respondenter kan tillfrågas är att det är relativt små kostnader för att nå ut till många enheter. 
Resultatet kan också generaliseras så att det gäller för hela populationen. En annan fördel är 
att kvantitativa undersökningar resulterar i standardiserad information som lätt kan hanteras. 
Det skapar en bra överblick över undersökningens resultat som sedan kan analyseras med 
hjälp av olika dataprogram. Arbete med kvantitativa metoder innebär att det går att uttala sig 
om olika förhållandens samband och hur de varierar. Detta leder till att de typiska svaren lätt 
kan visas samt att avvikelser från dessa kan hittas (Jacobsen, 2002).  
 
Den största nackdelen med den kvantitativa metoden är att undersökningen kan bli väldigt 
ytlig om den inte genomförs på ett bra sätt. Ett problem med kvantitativa metoder är att 
undersökningar där standardiserade frågeformulär används oftast består av de frågor och 
svarsalternativ som undersökarna anser vara relevanta. Detta leder till att viktig information 
angående förhållanden som kanske hade varit intressanta för undersökningen kan missas. Det 
kan alltså bli svårt att uppnå en god intern validitet. Respondenterna kan även påverkas av hur 
undersökaren formulerat frågorna, vilka svarsalternativ som finns att välja mellan och 
frågornas ordningsföljd. Ytterligare ett problem uppstår då respondenter inte alls svarar på 
undersökningen, eller vissa frågor, vilket kan leda till ett systematiskt snett bortfall. Det 
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betyder att en viss grupp inte representeras i undersökningen. Det kan även finnas ett problem 
med att undersökaren inte har tillräcklig kunskap för att ställa rätt frågor, ge bra 
svarsalternativ med mera (Jacobsen, 2002). De här fördelarna och nackdelarna är därför 
viktiga att ta hänsyn till vid insamling av empiri och analys av det insamlade materialet.  
 

3.3 Litteraturstudie 
 
För att snabbt få en förståelse för ämnet och inhämta grundläggande kunskap inleddes 
datainsamlingen med att läsa tidigare studier som gjorts inom det valda området. Denna 
litteraturstudie innefattade både studentuppsatser och olika avhandlingar. I de tidigare 
studiernas referenslistor identifierades litteratur som kunde vara intressant för oss. 
Litteraturen söktes sedan upp via Högskolebiblioteket i Halmstad och även fjärrlån från andra 
bibliotek gjordes via den nationella samkatalogen LIBRIS. Litteraturinsamlingen 
kompletterades ytterligare genom att söka upp vetenskapliga artiklar i bland annat databaserna 
ABI/Inform, ScienceDirect och Google Scholar. Några av de sökord som användes var 
kredituppföljning, små företag, banker samt relation. Vid sökande i internationella databaser 
användes istället ord som relationship banking, bank credit, small businesses samt moral 
hazard. Utöver detta har viss information även inhämtats från olika internetsidor.  
 

3.4 Empirisk studie 
 
Den empiriska studien genomfördes som en enkätundersökning där respondenterna fick 
besvara ett antal frågor om deras kredituppföljning av små företag. Enkäterna hade 
förutbestämda svarsalternativ vilket gjorde det möjligt att samla in kvantifierbar data. 
Utskicket av enkäterna skedde via e-mail till personer i chefsposition på olika bankkontor. De 
banker som representeras i undersökningen är Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken samt 
Danske Bank. 
 

3.4.1 Urval av respondenter 
 
Urvalet av respondenter kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) göras med hjälp av flera olika 
urvalsmetoder. De urvalsmetoder som är mest lämpliga att använda sett ur ett strategiskt 
perspektiv är slumpmässiga urval, även kallade sannolikhetsurval. Dessa kan användas när 
varje urvalsenhet i populationen har en känd sannolikhet att komma med i urvalet och det 
finns inget krav på att urvalsenheterna ska vara lika stora. Även enligt Jacobsen (2002) är det 
mest sannolikt att få ett representativt urval genom att slumpmässigt välja ut respondenterna. 
Detta gjordes genom ett stratifierat urval, vilket innebär att populationen delas in i olika 
grupper innan det slumpmässiga urvalet görs. Skälet till att stratifierat urval användes var för 
att få en så bra överensstämmelse mellan populationen och urvalet som möjligt. Enligt 
Lundahl och Skärvad (1999) är poängen med att använda stratifierat urval att inte låta 
slumpen avgöra helt fritt vilka respondenter som väljs. Detta säkerställer att de relevanta 
undergrupperna blir representerade i urvalet. Vid enbart slumpning kan några undergrupper 
hamna utanför urvalet. Genom att använda stratifierat urval kan den statistiska precisionen 
ökas. Utifrån denna metod har valet gjorts att göra ett proportionellt urval bland 
undergrupperna där varje grupp representeras av respektive banks marknadsandelar. 
Information om bankernas marknadsandelar hämtades från Swedbank (2008a) och redovisas i 
tabellen på nästa sida.  
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Bank Andel  

Swedbank 19% 
Sparbankerna 6% 
Nordea 15% 
SEB  15% 
Handelsbanken 26% 
Danske Bank 11% 
Övriga banker 8% 

Totalt 100% 

  Tabell 3.1: Bankernas marknadsandelar för utlåning till företag. 
 
 
För att denna information skulle kunna tillämpas vid vårt urval räknades marknadsandelarna 
om. Detta eftersom de övriga bankerna inte skulle vara representerade i undersökningen. 
Valet gjordes även att sparbankerna skulle ingå i Swedbank. Andelarna i tabell 3.2 är 
beräknade efter hur stor marknadsandel av 92 % (100 % - övriga banker 8 %) respektive bank 
har. Alltså omvandlades till exempel Danske Banks marknadsandelar från 11 % till 12 %    
(11 % / 92 %). Utifrån detta kunde det bestämmas hur många kontor från varje bank som 
skulle ingå i urvalet för att det skulle bli proportionellt och representativt för populationen. En 
tumregel som Jacobsen (2002) nämner är att urvalet inte bör vara mindre än 100 
respondenter. Detta gör det nämligen svårare att genomföra en meningsfull analys av den 
insamlade informationen och kan medföra stora felmarginaler. Utifrån detta utgörs vårt urval 
av 200 respondenter. 
 
 

Bank Andel  Antal 

Swedbank 27% 54 
Nordea 16% 33 
SEB  16% 33 
Handelsbanken 29% 56 
Danske Bank 12% 24 

Totalt 100% 200 

 Tabell 3.2: Fördelning av andelen respondenter per bank utifrån bankernas marknadsandelar. 
 
 
För att få reda på vilka kontor på respektive bank som arbetar med krediter till företag ringdes  
bankernas växel upp och därefter efterfrågades någon inom banken som skulle kunna ge oss 
information om deras kontor. Denna information gavs ut från olika personer på bankernas 
marknadsavdelning eller deras kundtjänst. Viss information om kontoren hämtades även från 
bankernas respektive hemsida. Kontoren sammanställdes i en lista för varje bank och 
numrerades så att varje enskilt bankkontor fick en specifik siffra. Sedan utfördes en 
slumpning där antalet respondenter enligt tabellen ovan framkom. När detta var gjort startade 
arbetet med att få tag i mailadresserna till alla respondenter. Vissa mailadresser togs fram 
direkt från bankernas hemsidor, men de flesta krävde ytterligare kontakt med 
marknadsavdelning och kundtjänst. De här mailadresserna användes sedan för att distribuera 
våra enkäter på ett smidigt sätt.  
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Respondenterna består av företagsmarknadschefer eller personer i motsvarande chefsposition 
samt kontorschefer på de olika bankkontoren. Detta för att de ansågs ha en bättre överblick 
över organisationen och hur den fungerar än de som arbetar med krediter på operativ nivå. 
Cheferna bör veta vilken policy och vilka regler som gäller inom banken och de bör alltså ha 
kunskap om hur och i vilken utsträckning bankerna arbetar med olika styrverktyg under 
kredituppföljningen.  
 

3.4.2 Presentation av respondenter 
 
Swedbank 
Swedbank har 459 kontor runt om i Sverige och är marknadsledande inom flera 
marknadssegment. Genom sina kontor och telefon- och internetbanktjänster samt genom 
samarbete med sparbankerna kan banken erbjuda en bra tillgänglighet för sina 4,5 miljoner 
kunder (Swedbank, 2008b). Den svenska delen av Swedbank har ett komplett utbud av 
finansiella tjänster för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting 
(Swedbank, 2008a). 
 
Nordea 
Nordea har över 1 200 kontor runt om i världen och cirka 10 miljoner kunder. De har även en 
ledande ställning inom Internettjänster med cirka 4,8 miljoner e-kunder. Banken erbjuder sina 
kunder att nå sina mål genom att de har ett stort utbud av produkter, tjänster och lösningar 
inom bank, kapitalförvaltning och försäkring (Nordea, 2008). 
 
SEB 
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) är en finansiell koncern som är verksamma i ett 20-tal 
länder runt om i världen. I Sverige bedriver de sin verksamhet genom sina 191 kontor med 
service till sina cirka 5,4 miljoner kunder. Banken besitter djup kunskap om den svenska 
företagsmarknaden och kan bistå med helhetslösningar för de flesta typer av företag 
(Skandinaviska Enskilda Banken, 2008). 
 
Handelsbanken 
Handelsbanken är en nordisk universalbank som täcker alla bankområden på den svenska 
bankmarknaden med sina 461 kontor. Dessa kontor arbetar med traditionella företagsaffärer, 
investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Handelsbanken 
bedriver även universalbankverksamhet i Norge, Finland, Danmark och Storbritannien 
(Handelsbanken, 2008).  
 
Danske Bank 
Danske Bank kan ses som en utmanare på den svenska bankmarknaden då de, till skillnad 
från andra banker, ser Sverige som en egen värld innehållande många olika marknader. Deras 
inställning är att det finns olika förutsättningar och affärsmöjligheter på varje marknad och de 
har därför valt att bygga upp sin organisation på ett lite annorlunda sätt. Istället för en 
traditionell hierarkisk organisation har Danske Bank etablerat ett nätverk bestående av 15 
lokala provinsbanker som alla är självständiga affärsenheter, men som har gemensamma 
specialistenheter och administrativa enheter. Totalt har Danske Bank 58 kontor i Sverige 
(Danske Bank, 2008).  
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3.5 Utformning av studiens enkät 
 
Enligt Jacobsen (2002) innebär valet av en kvantitativ metod att datainsamlingen måste 
standardiseras. Det vanligaste sättet att göra detta på är att använda sig av frågeformulär med 
givna svarsalternativ. Respondenterna tvingas då att svara inom de ramar som undersökaren 
har definierat genom frågorna. För att få in relevant information som sedan kan analyseras 
kräver detta ett grundligt och genomtänkt förarbete av undersökaren. Innan datainsamlingen 
påbörjas bör undersökaren konkretisera de begrepp som avses mätas och tänka på att frågorna 
utformas på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Ordvalet i frågeformuleringarna är därmed 
viktiga för att respondenten på ett korrekt sätt ska kunna besvara frågorna. Grundläggande 
krav vid konstruktion av en enkät är att svarsalternativen måste vara heltäckande och att de 
inte får överlappa varandra. Det är även viktigt att bestämma hur enkäten ska distribueras. 
 
Eftersom studiens syfte bland annat är att mäta i vilken utsträckning de svenska bankerna 
arbetar med olika styrverktyg utformades enkäten till största delen genom frågor med 
rangordnade svarsalternativ. Detta är enligt Jacobsen (2002) att föredra när information om 
hur ofta något genomförs ska samlas in samt när det är intressant att få reda på 
respondenternas åsikter kring olika påståenden. När rangordnade svarsalternativ används är 
det ett krav att alternativen är balanserade, vilket då innebär att om ett mellanalternativ finns 
så ska det placeras i mitten. Även frågor med öppna kategorier användes i slutet på vissa av 
frågorna i enkäten. Där kunde respondenterna fylla i ett eget alternativ om de befintliga 
kategorierna inte var enligt deras önskemål eller om de ville göra ett tillägg. Denna 
utformning av frågorna gör enligt Jacobsen (2002) att de flesta respondenter väljer bland de 
befintliga svarsalternativen och att endast de som har en stark åsikt utnyttjar möjligheten att 
lägga till ett nytt svarsalternativ. Förhoppningen är att extra information som kan användas 
samlas in genom dessa frågor.  
 
Utformningen av enkätens frågor grundar sig i den teori som finns redovisad i den teoretiska 
referensramen. Enkäten inleddes med att studiens syfte beskrevs och att de viktigaste 
grundläggande begreppen definierades (se bilaga 1). Detta för att respondenterna på bästa sätt 
skulle kunna besvara frågorna. Tillsammans med enkäten skickades även ett 
introduktionsbrev som innehöll en förfrågan om att medverka i undersökningen och bidra 
med viktig information. Detta är något som Lundahl och Skärvad (1999) förespråkar vid 
datainsamling via postenkäter. Då enkätutskick via e-mail sker i liknande form ansågs detta 
vara lämpligt i denna undersökning. Enkäten utformades i Microsoft Office Word 2003 där 
dokumentet kan låsas så att respondenterna på ett enkelt sätt kunde fylla i enkäten. Varje 
enkät fick även ett referensnummer vilket gav oss möjligheten att se vilka som svarat och 
vilka som inte svarat. Ett problem som enligt Jacobsen (2002) kan tänkas uppstå vid detta 
agerande är att respondenterna uppfattar referensnumret som identitetsavslöjande vilket gör 
att de inte känner sig tillräckligt anonyma. Det är därför viktigt att garantera respondenternas 
anonymitet vilket gjordes genom att i introduktionsbrevet förklara att resultatet från 
undersökningen skulle presenteras anonymt. Referensnumren gjorde det även möjligt att 
skicka ut påminnelser till dem som inte svarat inom en viss tid. Johansson (2000) påpekar att 
det ofta finns de respondenter som väljer att inte besvara enkäten innan de fått en påminnelse. 
Även om några av respondenterna hade tänkt svara men skjutit upp det till ett senare tillfälle 
kan det vara bra att ge dem en påminnelse. Denna påminnelse bevisar att undersökarna är 
måna om att få in svar från dem. En påminnelse skickades ut till de respondenter som inte 
svarade på enkäten inom 10 dagar. Detta resulterade i att fler svar inkom vilket var viktigt för 
att undersökningens resultat skulle vara användbart. 
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3.6 Bortfallsanalys 
 
Johansson (2000) påpekar att det finns flera faktorer som gör att urvalet kanske inte 
representerar den population som avses dra slutsatser om. En enkätundersökning medför 
aldrig att alla svarar på enkäten och det uppstår därmed ett externt bortfall. Sedan kan det 
även uppstå ett internt bortfall då några av frågorna inte besvaras. Risken finns också att 
urvalet blir skevt även om ett slumpmässigt urval har gjorts. Om ett snett urval har uppstått 
måste resultatet enligt Jacobsen (2002) tolkas med viss försiktighet och det är då viktigt att 
göra en bortfallsanalys. De respondenter som inte borde ha deltagit i undersökningen från 
början betecknas enligt Johansson (2000) som det naturliga bortfallet. Den ena delen av det 
externa bortfallet innefattar de respondenter som på grund av till exempel ointresse eller 
tidsbrist valt att inte besvara enkäten. Den andra delen består av de respondenter som 
egentligen tillhör det så kallade naturliga bortfallet men som undersökaren inte fått någon 
vetskap om. Det naturliga bortfallet i denna undersökning består av att 9 stycken respondenter 
inte kunde besvara frågorna i enkäten på grund av att de inte arbetade på ett bankkontor som 
arbetar mot företag och därmed inte borde ha ingått i urvalet från början. Detta resulterar i att 
det totala urvalet består av 191 respondenter. Eftersom 74 respondenter valde att besvara 
enkäten består vårt externa bortfall av 117 stycken.  
 
Enkätundersökningens svarsprocent hamnade på 39 % (74 / 191). Enligt Jacobsen (2002) ger 
en svarsprocent över 50 % ett tillfredställande resultat men problemets fokus bör inte ligga på 
hur många procent som inte svarat utan istället på vilka som ingår i bortfallet. Det är på grund 
av de uteblivna svaren som undersökningen kan bli snedvriden och ge osäkra resultat. Även 
Denscombe (2000) påpekar att det inte handlar om att sätta en siffra på hur stor 
svarsfrekvensen är utan istället fokusera på att analysera de som inte svarat. För att kunna 
göra detta måste undersökaren ha viss information om de respondenter som fallit bort. Utifrån 
referensnumren på enkäterna har information angående vart bankkontoren är belägna kunnat 
utläsas. Detta har gjort det möjligt att få reda på hur många av svaren som inkommit från 
bankkontor i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I det slumpmässiga 
urvalet representerades dessa städer av 22 bankkontor men tyvärr har endast 7 stycken av 
dessa besvarat enkäten. Referensnumren kunde även ge information om vilket bankkontor de 
som svarade och inte svarade tillhörde. Detta gjorde det möjligt att se hur fördelningen bland 
de inkomna svaren såg ut. Fördelningen presenteras i tabellen nedan och visar en ganska jämn 
fördelning mellan de fem bankerna. Det teoretiska urvalet består av den andel som bankerna 
representerar på marknaden för utlåning till företag medan det faktiska urvalet utgörs av 
fördelningen mellan andelen inkomna svar från respektive bank. 
 
 

FÖRDELNING MELLAN BANKERNA 

Teoretiskt urval Faktiskt urval 
Swedbank 27% Swedbank 24% 
Nordea  16% Nordea 20% 
SEB 16% SEB 15% 
Handelsbanken 29% Handelsbanken 29% 
Danske Bank 12% Danske Bank 12% 

Totalt 100% Totalt 100% 

 Tabell 3.3: Bortfallsanalys av andelen inkomna svar från respektive bank. 
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Det interna bortfallet uppkom då vissa respondenter valde att inte besvara de frågor som de 
inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om eller inte förstod. Detta bortfall utgörs till största 
delen av några enstaka bortfall på vissa av frågorna, men det finns även ett utmärkande 
bortfall på frågan angående i vilken utsträckning bankerna använder sig av säkerheter. Här 
blev det totala interna bortfallet 6 stycken samtidigt som det utöver detta fanns 13 
respondenter som valde att inte lämna något svar angående alternativet ”Enkel borgen” och 
ytterligare 2 respondenter som inte svarade vid alternativet ”Personlig borgen”. 
Svarsfördelningen på denna frågan visas nedan: 
 
 
5. I vilken utsträckning använder Ni säkerheter under kredituppföljningen? 
 
Pantbrev i fast egendom  68 svar 
 

Företagshypotek   68 svar   
 

Enkel borgen   55 svar  
 

Personlig borgen   66 svar   
 

Begränsad borgen  68 svar 

 
 
Orsakerna till dessa bortfall har bland annat att göra med frågans formulering vilket vi fått 
information om genom telefonsamtal från vissa respondenter som undrat hur de ska tolka 
frågan. Problemet med frågan handlar om valet av ordet ”använder” vilket istället borde ha 
varit ”kontrollerar och omvärderar” eller något liknande. Bortfallet har med stor sannolikhet 
berott på vår uppdelning av olika sorters borgen vilket gjorde respondenterna osäkra på hur de 
skulle besvara frågan.  
 

3.7 Metod vid dataanalys 
 
Det första steget i arbetet med analysen av insamlad kvantitativ data är att koda 
svarsalternativen så att de får ett siffervärde. Detta måste göras för att sedan kunna lägga in 
svaren i ett datorbaserat program (Jacobsen, 2002). Delar av det empiriska materialet i denna 
studie kommer att bearbetas i statistikprogrammet SPSS 15.0 för att analysera resultatet. 
Medelvärde och standardavvikelse kommer bland annat att beräknas för de inkomna svaren 
och redovisas i empirikapitlet. Standardavvikelsen kommer då enligt Körner och Wahlgren 
(1998) att visa hur observationernas spridning runt medelvärdet ser ut. Den typ av skala som 
använts för svarsalternativen i enkäten anges i tabellen nedan: 
 
 

Frågor Typ av skala 

Fråga 1 Ordinalskala 
Fråga 2 Ordinalskala 
Fråga 3 Ordinalskala 
Fråga 4 Ordinalskala 
Fråga 5 Ordinalskala 
Fråga 6 Ordinalskala 
Fråga 7 Ordinalskala 

    Tabell 3.4: Typ av skala på enkätfrågorna. 
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Vid återgivningen av empirin kommer återkoppling till hypoteserna att göras och beslut 
kommer att tas om de ska accepteras eller förkastas. Test kommer även att göras för att ta reda 
på om det finns något samband mellan variablerna kreditens storlek, associationsform, 
företagets ålder samt företagets bransch och i vilken utsträckning styrverktygen används. 
Detta kommer att göras genom att utföra ett korrelationstest. På grund av att alla våra frågor 
har svarsalternativ som är rangordnade i ordinalskalor kommer Spearmans rangkorrelations-
koefficient att beräknas (Lind, Marchal & Wathen, 2004). Syftet med detta är att kunna utläsa 
om det finns något linjärt samband mellan variablerna för att kunna dra slutsatser om dess 
påverkan på varandra.  
 

3.8 Validitet och reliabilitet 
 
Alla metoder för att samla in information kräver en kritisk granskning för att kontrollera dess 
giltighet och tillförlitlighet (Bell, 2000). Eftersom undersökningar som genomförs kvantitativt 
medför någon form av datainsamling kan mätproblem uppstå. När undersökningar genomförs 
med hjälp av enkätutskick framstår dessa mätproblem genom de många felkällor som kan 
existera. För att motverka dessa är det viktigt att undersökningen genomförs med 
tillfredställande validitet och reliabilitet (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Validitet handlar om att undersökningens empiri måste vara giltig och relevant (Jacobsen, 
2002). Mer specifikt kan validiteten enligt Lundahl och Skärvad (1999) definieras som 
frånvaro av systematiska mätfel. Validiteten kan delas upp i inre och yttre validitet. Inre 
validitet innebär att undersökningen ska mäta det som är avsett att mätas. Yttre validitet 
handlar istället om att det bör finnas en överensstämmelse mellan svaren på enkäten och det 
som undersökaren vill bedöma. Genom att enkäterna skickades ut via e-mail fanns det ingen 
nära kontakt mellan oss som undersökare och respondenterna. Detta bör ha inverkat positivt 
på resultatets giltighet då vi inte har kunnat påverka hur de har svarat på samma sätt som kan 
vara fallet vid till exempel en intervju. Då de centrala begreppen små företag och 
kredituppföljning definierades i enkäten, för att respondenterna på så sätt skulle utgå ifrån 
samma förutsättningar, kan studiens validitet därmed sägas ha ökat.  
 
Medvetenhet finns om att studiens validitet kan ha försämrats något på grund av att en fråga i 
enkäten, som tidigare nämnts, inte var helt korrekt formulerad. Men detta har kunnat 
motverkas genom att de respondenter som varit osäkra på formuleringen av frågan har kunnat 
ta kontakt med oss för att få den förklarad och sedan kunna besvara frågan på bästa sätt. De 
som vi har varit i kontakt med påpekade även att de förstod vad vi menade men att de ville få 
det bekräftat. Valet att använda en kvantitativ metod för att besvara studiens problemställning 
har ökat möjligheten för generalisering av resultatet. Men ytterligare en sak som kan ha 
påverkat validiteten i undersökningen är att svarsfrekvensen är ganska låg vilket gör resultatet 
svårt att generalisera. Detta vägs enligt oss upp genom att de banker som ingått i 
undersökningen kan representera största delen av den svenska bankmarknaden samt att varje 
bank i denna studie representeras utifrån sina marknadsandelar.  
 
Reliabilitet handlar om att den empiri som framkommer från undersökningen ska vara 
trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Lundahl och Skärvad (1999) definierar detta 
begrepp som frånvaro av slumpmässiga mätfel. Det innebär alltså att variabler som till 
exempel vem som utför mätningen eller de omständigheter som den sker under, inte ska 
påverka resultatet på mätningen. För att ett resultat ska kunna sägas ha god validitet krävs det 
att även reliabiliteten är god.  
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Det finns enligt Jacobsen (2002) alltid en risk för att respondenterna förskönar svaren för att 
de vill framställas på ett bra sätt. För att respondenterna skulle besvara enkäten enligt hur de 
faktiskt arbetar garanterades deras anonymitet. Denna garanti leder enligt Jacobsen (2002) till 
en ”mindre vägran” från respondenternas sida att svara på enkäten. Därmed kan de svar som 
inkommit anses vara tillförlitliga och användbara i studien. 
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4. EMPIRI 
 

 
I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet som har samlats in genom 
enkätundersökningen. Empirin baseras på svar från 74 olika respondenter från de fem 
bankerna och alla svar redovisas här sammanställt.  Detta görs genom olika tabeller för att 
på ett överskådligt sätt visa hur respondenterna har svarat. Kompletta sammanställningar av 
de inkomna svaren återfinns i bilaga 2.  

 
 

4.1 Bankernas arbetssätt under kredituppföljningen 
 
Det arbetssätt som bankerna använder under kredituppföljningen har bland annat undersökts 
genom att de fick svara på en fråga angående hur ofta de kontrollerar företagens förmåga att 
återbetala krediten. Det är tydligt att majoriteten av respondenterna vanligtvis genomför en 
kontroll av sina företagskunder en gång per år. Majoriteten utgör här cirka 54 % av det totala 
antalet respondenter. Resterande respondenter har svarat att de följer upp sina krediter en 
gång per halvår eller oftare. Kredituppföljning halvårsvis görs av 14 % och de om arbetar med 
det mer än en gång per halvår är 21 %.  
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hur ofta sker kontroll? 64 1 3 2,38 0,85 

          

 Tabell 4.1: Bankens kontroll av företagens återbetalningsförmåga. 
 
 
Denna fråga kodades för att kunna räkna ut dess medelvärde och standardavvikelse. 
Svarsalternativet Mer än 1 gång per halvår tilldelades siffran 1, 1 gång per halvår tilldelades 
siffran 2, 1 gång per år tilldelades siffran 3, 1 gång vartannat år tilldelades siffran 4 och Mer 
sällan tilldelades siffran 5.  Det fanns även en möjlighet för respondenterna att välja 
svarsalternativet Annat och de fick då specificera hur ofta de följde upp sina krediter.  Frågan 
besvarades av 72 respondenter vilket innebär att det finns 2 bortfall. Av de som svarade valde 
8 stycken att endast kommentera vid alternativet Annat. Detta gör att 64 respondenters svar 
redovisas i tabellen ovan. De som har svarat med alternativet Annat har även specificerat sina 
svar. De flesta av dessa påpekar att de genomför en kontroll en gång per år men att det sker 
oftare vid vissa typer av kreditengagemang. Detta görs även när de får information om någon 
förändring som påverkar företagets förmåga att betala samt för företag som inte uppfattas som 
finansiellt starka. Då kan uppföljning ske allt ifrån en gång per månad till halvårsvis. I 
samband med en ny kreditförfrågan görs ett uppföljningsarbete som innefattar en kontroll av 
hur företaget agerat tidigare. Variabler som påverkar hur ofta kontroll av ett företag sker kan 
vara företagets totala kreditmassa, storlek på blancodelar samt företagets rating. Det finns 
även en respondent som påpekar att de endast gör kontroll av företagen då de inte betalat i tid. 
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En undersökning gjordes även angående hur kontakten mellan banken och företagen går till. 
Detta genom att de fick svara på i vilken utsträckning de använder sig av företagsbesök, 
personliga möten samt telefonkontakt. Angående frågan om hur ofta de gör företagsbesök har 
65 % av respondenterna svarat att de gör det till stor del och 16 % har svarat att de alltid 
använder sig av detta kontaktsätt. Sedan finns de respondenter som inte använder sig av detta 
alternativ lika ofta under sina kredituppföljningar och det finns även en respondent som har 
svarat att de aldrig använder företagsbesök i sin kontakt med företagen. Personliga möten med 
företaget vid bankkontoret sker i 64 % av fallen till stor del. Resterande respondenters svar 
utgörs av att 31 % till viss del använder sig av personliga möten och resten alltid kontaktar 
företagen på detta sätt. Telefonkontakten med företagen sker till stor del enligt 54 % av de 
svarande respondenterna. Resterande respondenters svar är ganska jämnt fördelade mellan att 
använda det till viss del och att alltid använda det.  
 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Företagsbesök 74 1 4 2,96 0,63 

Personligt möte 74 2 4 2,74 0,55 

Telefonkontakt 72 2 4 2,99 0,68 
          

 Tabell 4.2: Bankens kontakt med företagen.  
 
 
Även denna fråga har kodats för att kunna räkna ut medelvärde och standardavvikelse. 
Svarsalternativet Inte alls tilldelades siffran 1, Till viss del tilldelades siffran 2, Till stor del 
tilldelades siffran 3 och Alltid tilldelades siffran 4. Frågan besvarades av 74 respondenter men 
det blev 2 bortfall vid alternativet Telefonkontakt vilket innebär att endast 72 svar återges för 
detta alternativ i tabellen. Förutom de fasta frågorna fanns även ett valfritt alternativ vilket 
utnyttjades av 16 respondenter som valde att göra ett tillägg av kontaktsätt. Av dessa svarade 
14 stycken att de även använder sig av e-mail för att kontakta företagen. 7 av dessa svar 
hamnade inom alternativet Till viss del, 5 inom alternativet Till stor del och de resterande 2 
svarade att de alltid använder sig av mailkontakt. Utöver dessa svarade en respondent att det 
är kunden som kontaktar dem och den sista svarade att de får den ytterligare information de 
behöver från Upplysningscentralen (UC).  
 
En ytterligare kartläggning av hur bankerna arbetar under kredituppföljningen gjordes genom 
att respondenterna fick ta ställning till två påståenden som handlade om kontakten med 
företagen. Det första påståendet var respondenterna väldigt överens om då 92 % svarade att de 
instämde helt med att den löpande kontakten är viktig för att snabbt kunna reagera på 
potentiella problem. Även på nästa påstående var respondenterna överens då 59 % meddelade 
att de instämde delvis samtidigt som ytterligare 22 % svarade att de instämde helt.  
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Löpande kontakt är viktig för att 
snabbt kunna reagera på 
potentiella problem 

74 1 5 4,88 0,52 

Företagsledaren som person 
påverkar hur kontakten med 
företaget sker 

73 1 5 3,92 0,92 

            

 Tabell 4.3: Bankernas inställning till påståenden om kontakt med företagen. 
 
 
Svarsalternativen i denna fråga har kodats så att alternativet Instämmer inte alls tilldelades 
siffran 1, Instämmer i någon mån tilldelades siffran 2, Varken eller tilldelades siffran 3, 
Instämmer delvis tilldelades siffran 4 och Instämmer helt tilldelades siffran 5. Bortfallet på 
dessa påståenden består endast av att en respondent valde att inte ta ställning till det andra 
påståendet.  
 

4.2 Bankernas användning av styrverktygen 
 
För att ta reda på i vilken utsträckning bankerna använder sig av styrverktygen 
redovisningsinformation, säkerheter samt ränta fick respondenterna i enkäten svara på hur 
ofta de används. Samtliga respondenter svarade att de alltid eller till stor del använder sig av 
redovisningsinformation. Även säkerheter används i stor utsträckning men fördelningen här är 
inte lika tydlig då några respondenter även svarat att de inte alls eller endast till viss del 
använder sig av säkerheter. Fördelningen mellan svarsalternativen angående användandet av 
räntor som styrverktyg är väldigt spridda och ganska jämnt fördelade.  
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Redovisningsinformation 73 3 4 3,86 0,35 

Säkerheter 73 1 4 3,51 0,75 
 

Ränta 
 

69 
 

1 
 

4 
 

2,72 
 

1,16 
          

 Tabell 4.4: Bankernas användning av de olika styrverktygen. 
 
 
För att kunna se medelvärdet på de inkomna svaren samt vilken standardavvikelse de hade 
kodades frågan och sammanställdes i tabellen ovan. Svarsalternativet Inte alls tilldelades 
siffran 1, Till viss del tilldelades siffran 2, Till stor del tilldelades siffran 3 och Alltid 
tilldelades siffran 4. Det totala bortfallet på denna fråga är 1 respondent, men utöver detta 
tillkom 4 bortfall vid alternativet ränta. Alternativet redovisningsinformation har högst 
medelvärde samtidigt som det har lägst standardavvikelse. Detta innebär att Hypotes 1 som 
säger att redovisningsinformation är det styrverktyg som bankerna använder sig av i störst 
utsträckning kan accepteras.  
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4.2.1 Redovisningsinformation 
 
Genom enkätundersökningen togs även information fram om vilken typ av 
redovisningsinformation bankerna använder då de fick besvara en fråga om i vilken 
utsträckning de använde sig av nyckeltal, kassaflödesanalyser, prognoser samt balans- och 
resultaträkningar. Information från nyckeltal, kassaflödesanalyser samt balans- och 
resultaträkningar används under kredituppföljningen i väldigt stor utsträckning. Även 
prognoser används mycket enligt de tillfrågade respondenterna men inte i riktigt lika stor 
utsträckning. Att redovisningsinformationen är viktig för bankerna vid uppföljningen av små 
företags krediter bevisas genom att ingen av respondenterna har valt att svara att de inte alls 
använder sig av detta samt att endast några få valt att säga att de använder det till viss del.  
 
 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nyckeltal 74 2 4 3,66 0,65 

Kassaflödesanalyser 74 2 4 3,65 0,61 

Prognoser 74 2 4 3,43 0,64 

Balans- och 
resultaträkningar 73 3 4 3,86 0,35 

          

 Tabell 4.5: Bankernas användning av redovisningsinformation. 
 
 
Svarsalternativen i denna fråga har även de kodats så att Inte alls tilldelades siffran 1, Till viss 
del tilldelades siffran 2, Till stor del tilldelades siffran 3 och Alltid tilldelades siffran 4. Detta 
gav oss möjlighet att räkna ut medelvärde och standardavvikelse för respondenternas svar. 
Bortfallet i frågan utgörs av att en respondent valt att inte svara på alternativet Balans- och 
resultaträkningar. Även i denna fråga fanns en möjlighet att svara något mer än de fasta 
alternativen vilket utnyttjades av 12 respondenter. Hälften av dessa lyfte fram att den 
personliga kontakten med företagsledaren, företagspresentationen samt övrig muntlig 
information var av intresse. De övriga respondenterna svarade att de även använde sig av 
likviditetsbudget, känslighetsanalys, branschanalyser samt kreditupplysningar.  
 
För att få information om hur bankerna anser att relationen kan påverka användningen av 
redovisningsinformation fick respondenterna ta ställning till två påståenden. Det första 
påståendet besvarades av en klar majoritet med att de inte höll med. Endast några få 
respondenter valde att helt hålla med om resonemanget i det första påståendet. Svaren i det 
andra påståendet var mer positiva då majoriteten höll med om att en bristande relation medför 
en mer omfattande insamling av redovisningsinformation.  
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  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

En längre relation medför att inte lika 
stor vikt läggs vid att samla in 
redovisningsinformation 

74 1 5 1,93 1,19 

En bristande relation leder till att mer 
vikt läggs vid att samla in 
redovisningsinformation 

74 1 5 3,77 1,23 

            

   Tabell 4.6: Relationens påverkan på redovisningsinformation. 
 
 
Här kodades svarsalternativen med att alternativet Instämmer inte alls tilldelades siffran 1, 
Instämmer i någon mån tilldelades siffran 2, Varken eller tilldelades siffran 3, Instämmer 
delvis tilldelades siffran 4 och Instämmer helt tilldelades siffran 5. Alla respondenter valde att 
ta ställning till de två påståendena vilket innebär att det inte finns något bortfall här. Då 
resultatet för det första påståendet har ett lågt medelvärde samtidigt som majoriteten har valt 
att svara att de inte håller med innebär detta att Hypotes 2 som säger att en längre relation 
medför att inte lika stor vikt läggs vid att samla in redovisningsinformation kan förkastas.  
 
Ytterligare två påståenden användes för att få reda på hur viktig redovisningsinformationen är 
för bankerna under kredituppföljningen. Åsikterna kring det första påståendet går isär en del 
genom att en stor del av respondenterna delvis håller med samtidigt som det även finns en stor 
grupp som inte håller med i lika stor utsträckning. Angående det andra påståendet är 
respondenterna mer överens och 49 % håller med helt eller delvis om att företagens interna 
redovisningsinformation ofta används under uppföljningen av krediter till små företag.  
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Redovisningsinformation ger en bra 
bild av hur företaget kommer att 
agera i framtiden 

73 1 5 3,10 1,14 

Företagens interna 
redovisningsinformation används 
ofta under kredituppföljningen 

74 1 5 3,89 1,12 

            

    Tabell 4.7: Bankernas inställning till påstående om redovisningsinformation. 
 

 
Även här kodades svarsalternativen så att alternativet Instämmer inte alls tilldelades siffran 1, 
Instämmer i någon mån tilldelades siffran 2, Varken eller tilldelades siffran 3, Instämmer 
delvis tilldelades siffran 4 och Instämmer helt tilldelades siffran 5. På det första påståendet var 
det en respondent som valde att inte delge sin ståndpunkt vilket gör att endast 73 
respondenters svar redovisas medan det i andra påståendet inte fanns något bortfall.  
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4.2.2 Säkerheter 
 
Här redovisas resultatet från frågan om vilka slags säkerheter bankerna använder i störst 
utsträckning under kredituppföljningen. Pantbrev i fast egendom besvarades med en jämn 
fördelning mellan de olika svarsalternativen samtidigt som det visade sig att företagshypotek 
är det alternativet som enligt respondenterna används i störst utsträckning. Den typ av borgen 
som används minst är enkel borgen där de flesta valt att svara att de inte alls eller endast till 
viss del använder sig av sådana säkerheter. Därefter används personlig och begränsad borgen i 
lite större utsträckning.  
 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pantbrev i fast egendom 68 1 4 2,91 0,81 

Företagshypotek 68 1 4 3,34 0,64 

Enkel borgen 55 1 4 1,82 0,98 

Personlig borgen 66 1 4 2,52 0,81 

Begränsad borgen 68 1 4 2,60 0,74 
          

 Tabell 4.8: Bankernas användning av säkerheter. 
 
 
Kodningen för denna fråga gjordes så att Inte alls tilldelades siffran 1, Till viss del tilldelades 
siffran 2, Till stor del tilldelades siffran 3 och Alltid tilldelades siffran 4. Bortfallet utgörs av 6 
totala bortfall samt 13 bortfall på alternativet enkel borgen och 2 bortfall på alternativet 
personlig borgen. Alternativet Annat besvarades av 11 respondenter där 4 av dem valde att 
påpeka att de även använder sig av objektsäkerheter. Resterande meddelade att de bland annat 
använder sig av äganderättsförbehåll, covenants, överhypotek, moderbolagsborgen, 
dotterbolagsaktier och pantsättning. En respondent förklarade även att de tar ut nya säkerheter 
då återbetalningsförmågan anses vara låg.  
 
För att undersöka vilka krav bankerna har på omfattningen av företagets säkerheter fick 
respondenterna ta ställning till två påståenden. Respondenternas inställning till dessa 
påståenden går isär en del. Det finns en stor grupp som inte instämmer med vad som sägs i det 
första påståendet samtidigt som det även går att se en grupp som håller med om påståendet i 
en större utsträckning. I det andra påståendet visas det däremot att de flesta håller med men 
även här går åsikterna isär lite.  
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

En längre relation medför 
mindre krav på säkerheter 73 1 5 2,67 1,12 

En bristande relation medför 
högre krav på säkerheter 72 1 5 3,07 1,21 

            

   Tabell 4.9: Relationens påverkan på säkerheter. 
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Dessa svar har kodats så att alternativet Instämmer inte alls tilldelades siffran 1, Instämmer i 
någon mån tilldelades siffran 2, Varken eller tilldelades siffran 3, Instämmer delvis tilldelades 
siffran 4 och Instämmer helt tilldelades siffran 5. Bortfallet i denna fråga är en respondent på 
det första påståendet och två respondenter på det andra påståendet. Beslutet har tagits att även 
förkasta Hypotes 3 om att en längre relation medför mindre krav på säkerheter. Detta utifrån 
att respondenternas svar inte gav någon tydlig bild av hur bankerna ser på detta påstående.   
 
Ytterligare information samlades även här in genom att respondenterna bads ta ställning till 
olika påståenden om bankernas användning av säkerheter. Det första påståendet resulterade i 
en spridning av svaren från respondenterna där en grupp inte alls höll med samtidigt som en 
nästan lika stor grupp delvis instämmer. Det andra påståendet gav tydligare svar som visar att 
en klar majoritet helt instämmer med att värdet på säkerheterna regelbundet kontrolleras. När 
det gäller det tredje påståendet finns ingen tydlig fördelning mellan svaren, medan det i fjärde 
påståendet visade sig att respondenterna inte alls höll med om att det endast är de större 
företagen som kan få blancokrediter.  
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Säkerheter ses som en signal på hur 
benäget företaget är att återbetala 
krediten 

74 1 5 2,64 1,40 

Säkerheternas värde kontrolleras 
regelbundet under kredituppföljningen 73 1 5 4,49 1,00 

Företagsledaren som person påverkar i 
vilken utsträckning säkerheter krävs 73 1 5 2,89 1,15 

Blancokrediter lämnas aldrig till små 
företag 74 1 5 1,89 1,23 

            

 Tabell 4.10: Bankernas inställning till påståenden om säkerheter.  
 
 
Dessa svar har kodats genom att alternativet Instämmer inte alls tilldelades siffran 1, 
Instämmer i någon mån tilldelades siffran 2, Varken eller tilldelades siffran 3, Instämmer 
delvis tilldelades siffran 4 och Instämmer helt tilldelades siffran 5. Bortfallet utgörs av att två 
respondenter valt att inte ta ställning till varsitt påstående. De övriga två påståendena 
besvarades av samtliga respondenter.  
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4.2.3 Ränta 
 
Även räntans del i kredituppföljningen har testats genom att respondenterna fått tagit ställning 
till två påståenden. Svaren till båda dessa påståenden visar en ganska stor spridning mellan 
respondenternas åsikter. I första påståendet går det att utläsa en lite större grupper som svarat 
att en längre relation delvis kan medföra en lägre ränta samtidigt som lika många har valt att 
ha en neutral inställning. Fördelningen mellan respondenternas svar i det andra påståendet har 
fått ett liknande utseende.  
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

En längre relation medför en 
lägre ränta 73 1 5 2,90 1,09 

En bristande relation medför en 
högre ränta 73 1 5 2,84 1,13 

            

     Tabell 4.11: Relationens påverkan på räntan. 
 
 
Svarsalternativen i denna fråga har kodats så att alternativet Instämmer inte alls tilldelades 
siffran 1, Instämmer i någon mån tilldelades siffran 2, Varken eller tilldelades siffran 3, 
Instämmer delvis tilldelades siffran 4 och Instämmer helt tilldelades siffran 5. Bortfallet 
utgörs här av en respondent på vardera påstående. På grund av den otydliga inställningen 
bland bankerna kommer Hypotes 4 som säger att en längre relation medför en lägre ränta att 
förkastas.  
 
Mer information kring hur bankerna ser på räntan samlades in genom att de fick ta ställning 
till ytterligare två påståenden. Här har 66 % visat att de instämmer med det första påståendet 
samtidigt som det även finns några respondenter som inte håller med i samma utsträckning. 
Samma sak gäller för det andra påståendet som de flesta alltså också har en positiv inställning 
till.  
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Vid kontroll av företags 
återbetalningsförmåga höjs räntan 
om risken anses ha ökat 

74 1 5 3,53 1,09 

Företagsledaren som person 
påverkar vilken räntenivå krediten 
får 

73 1 5 3,18 0,99 

            

   Tabell 4.12: Bankernas inställning till påståenden om ränta. 
 
 
Kodningen för dessa påståenden har gjorts så att alternativet Instämmer inte alls tilldelades 
siffran 1, Instämmer i någon mån tilldelades siffran 2, Varken eller tilldelades siffran 3, 
Instämmer delvis tilldelades siffran 4 och Instämmer helt tilldelades siffran 5. Bortfallet 
visade sig här bestå av att en respondent valde att inte återge sin synpunkt kring det andra 
påståendet.  
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4.3 Övriga variablers påverkan på användningen av styrverktyg 
 
Information inhämtades även om en del andra variabler för att se hur dessa påverkar 
bankernas arbete under kredituppföljningen. Kreditens storlek påverkar alltid eller till stor del 
hur uppföljningsarbetet går till enligt de som besvarat frågan. Till skillnad från storleken på 
krediten påverkar företagets associationsform inte lika mycket hur uppföljningsarbetet går till. 
Företagets ålder samt dess bransch har däremot även de en påverkan på bankernas arbete, men 
inte i lika stor utsträckning som kreditens storlek.  
 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kreditens storlek 74 1 4 3,36 0,77 

Associationsform 71 1 4 2,10 0,81 

Företagets ålder 73 1 4 2,14 0,92 

Företagets bransch 74 1 4 2,39 0,92 
          

 Tabell 4.13: Övriga variabler som banken tar hänsyn till under kredituppföljningen.  
 
 
För denna fråga kodades alternativen så att Inte alls tilldelades siffran 1, Till viss del 
tilldelades siffran 2, Till stor del tilldelades siffran 3 och Alltid tilldelades siffran 4. Det finns 
några enstaka bortfall på denna fråga som utgörs av att tre respondenter inte gav något svar på 
alternativet Associationsform samt att en valde att inte besvara alternativet Företagets ålder. 
Även i denna fråga gav alternativet Annat oss lite mer information. Dessa svar visar en tydlig 
uppdelning där de allra flesta valt att lägga till återbetalningsförmåga samt företagets rating 
och riskklass som viktiga variabler. Utöver detta svarade en respondent att kvalitén på 
informationen från företaget kan påverka uppföljningsarbetet medan en annan valde att lyfta 
fram vikten av relationens pålitlighet.  
 
För att kunna besvara hypoteserna kring om dessa variabler påverkar bankernas användning 
av styrverktygen gjordes ett korrelationstest där Spearmans rangkorrelation användes. 
Resultatet från detta test återfinns i bilaga 3 där korrelationstabellen återges. Det resultat som 
framkom genom testet består av låga korrelationer som inte visar någon samvariation mellan 
variablerna. Resultatet innebär att det i denna studie inte finns någon korrelation mellan 
varken kreditens storlek, associationsform, företagets ålder eller branschen och de tre 
styrverktygen redovisningsinformation, säkerheter och ränta. Utifrån detta har Hypotes 5, 6, 7 
och 8 förkastats då vår undersökning inte gav tillräckligt med information för att kunna 
acceptera dem.  
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5. ANALYS 
 

 
Det här kapitlet redovisar hur det insamlade materialet har analyserats och kopplats ihop 
med teorin. Inledningsvis beskrivs bankernas arbetssätt och sedan tas deras användning av 
styrverktygen upp genom att analysera relationens påverkan på användningen av dessa. 
Slutligen görs en analys av om det finns några andra variabler som kan påverka i vilken 
utsträckning styrverktygen används.  

 
 

5.1 Bankernas arbetssätt under kredituppföljningen 
 
Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) är bankernas målsättning att alla kreditaffärer ska gås 
igenom minst en gång per år. Resultatet från vår studie stödjer detta genom att majoriteten av 
respondenterna svarade att bankerna följer upp sina krediter till små företag en gång per år 
samtidigt som resterande respondenter svarade att de går igenom kreditaffären en gång per 
halvår eller oftare. De som även valde att lämna ett öppet svar på frågan påpekade att de 
genomför en kontroll en gång per år men att det sker oftare vid vissa typer av 
kreditengagemang. Detta görs bland annat för företag som inte anses vara finansiellt starka 
och då företaget lämnar en ny kreditförfrågan. Även Svensson och Ulvenblad (1994) påpekar 
i sin studie att bankerna följer upp de företag som anses ha särskilda risker och de företag som 
är nya kreditkunder oftare. 
 
Den del av uppföljningsarbetet som utgörs av löpande uppföljning innebär en kontinuerlig 
kontakt med företagen och är enligt Svensson och Ulvenblad (1994) viktig för att bankerna 
ska kunna få en indikation om vilka företag som kan hamna i svårigheter. Detta är även fallet 
idag då en tydlig majoritet håller med om att den löpande kontakten med företagen är viktig 
för att bankerna snabbt ska kunna reagera på potentiella problem.  
 
Vårt resultat visar att det kontaktsätt som används oftast vid uppföljningsarbetet är 
företagsbesök om hänsyn tas till både de som gör det till stor del och de som alltid gör det. 
Detta är inte i enlighet med det som Svensson och Ulvenblad (1994) säger angående hur ofta 
bankerna gör företagsbesök då de påpekar att detta endast görs i vissa fall under 
kredituppföljningen. Detta är alltså något som har blivit vanligare idag. Utöver detta visar vår 
studie att telefonkontakt, personliga möten med företagen samt kontakt via e-mail är vanligt 
förekommande. Den övervägande delen av respondenterna ansåg även att företagsledaren som 
person påverkar hur kontakten mellan banken och företaget sker. Ett argument för detta 
resultat kan vara att Svensson och Ulvenblad (1994) samt Kling, Driver och Larsson (2003) 
påpekar att den kreditsökande som person har en central roll vid kreditbedömningen, vilket 
även bör vara fallet under kredituppföljningen.  
 
 

30 
 



 

5.2 Bankernas användning av styrverktygen 
 
Svensson och Ulvenblad (1994) menar att det som bankerna fokuserar mest på under 
kredituppföljningen är siffermaterial och säkerheter. Resultatet från denna studie visar att 
redovisningsinformation är det som bankerna i störst utsträckning använder som styrverktyg 
under sin uppföljning. Säkerheter används inte lika mycket men är ändå ett vanligt 
förekommande styrverktyg i uppföljningsarbetet. Därefter används ränta, men inte alls i lika 
stor utsträckning. Utifrån empirin togs beslutet att acceptera den första hypotesen som säger 
att redovisningsinformation är det styrverktyg som bankerna i störst utsträckning använder sig 
av under kredituppföljningen.  
 

5.2.1 Redovisningsinformation 
  
Enligt Bruns (2004) används redovisningsinformation för att göra analyser av företagens 
finansiella situation som då kan ge en indikation om hur företaget kommer att agera. Detta 
råder det delade meningar om bland respondenterna i vår studie där de flesta endast delvis 
eller i någon mån tyckte att företagets framtida ageranden kunde utläsas av 
redovisningsinformationen från företagen. Empirin från enkätundersökningen visar också att 
balans- och resultaträkningar är den viktigaste typen av redovisningsinformation för bankerna 
under kredituppföljningen. Detta är något som även återfinns i teorin där Svensson (2003) 
säger att bankerna efterfrågar detta i stor utsträckning. Hon säger även att nyckeltal, 
kassaflödesanalyser, prognoser och likviditetsbudgetar kan ge banken viktig information om 
företaget. Vårt resultat instämmer med detta genom att det visas att den sorts 
redovisningsinformation som används mest efter balans- och resultaträkningar är nyckeltal, 
kassaflödesanalyser och prognoser. Det finns även de respondenter som valde att lyfta fram 
att likviditetsbudgetar också används. Även företagsintern redovisningsinformation hämtas in 
av banken för att få en bättre bild av företaget (Svensson, 2003). Detta är något som enligt 
större delen av våra respondenter används ofta.  
 
Vid de tillfällen då redovisningsinformationen från företaget är bristfällig bör banken lägga 
mer vikt vid att upprätthålla en relation med företaget (Bruns, 2003). Svensson (2003) säger 
även att en förtroendefull relation kan leda till att redovisningsinformationen blir mindre 
betydelsefull. Detta har testats genom vår andra hypotes som säger att en längre relation 
medför att inte lika stor vikt läggs vid att samla in redovisningsinformation. Då de flesta av 
respondenterna inte höll med om detta valde vi att förkasta denna hypotes. En kontroll gjordes 
även av om en bristande relation leder till att mer vikt läggs vid att samla in 
redovisningsinformation. Detta visade sig vara fallet enligt majoriteten av respondenterna 
vilket visar att relationen i vissa fall kan ha påverkan på hur mycket redovisningsinformation 
som samlas in.  
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5.2.2 Säkerheter 
 
Säkerheter är, som tidigare påpekats, viktiga vid bedömning av små företag (Svensson, 2003). 
Bankerna lägger även stort fokus vid företagens säkerheter under kredituppföljningen och de 
vanligaste säkerheterna är enligt Svensson och Ulvenblad (1994) pantbrev i fast egendom, 
företagshypotek och borgen. Företagshypotek och pantbrev i fast egendom är de säkerheter 
som respondenterna använder i störst utsträckning. Även olika sorters borgen används men 
inte lika mycket som de andra. Bruns (2004) menar att säkerheter kan användas som en signal 
för att banken ska få reda på hur benäget företaget är att återbetala krediten. Det finns delade 
meningar om detta enligt respondenterna i vår undersökning. En grupp tyckte att säkerheter 
delvis kunde användas för att få en bild av hur företaget kommer att agera. Sedan fanns det 
även en annan grupp som ansåg att de inte alls kunde använda säkerheter på detta sätt. 
 
Svensson och Ulvenblad (1994) menar att en av de viktigaste bedömningsvariablerna för 
banken är företagsledaren som person. Respondenterna i vår undersökning höll till viss del 
med om detta men det fanns även de som ansåg att företagsledaren inte kunde påverka i 
vilken utsträckning säkerheterna krävs vid kreditaffärer. Bankerna utvärderar regelbundet 
företagens säkerheter för att försäkra sig om att de kan täcka krediten (Bruns, 2004). Vår 
empiri visar att de flesta respondenterna kontrollerar sina säkerheter regelbundet under 
kredituppföljningen. Resultatet visar även att majoriteten av bankerna beviljar blancokrediter 
till små företag.  
 
I teorin finns stöd från en mängd forskare (Berger & Udell, 1995; Boot Thakor, 1994; 
Petersen & Rajan, 1994; Voordeckers & Steijvers, 2006) som säger att de låntagare som haft 
en längre relation med banken inte behöver lämna säkerheter i samma utsträckning som de 
övriga företagen. Detta är något som bankerna i denna studie inte riktigt överensstämmer 
med. De håller endast med till viss del om detta vilket gör att vår tredje hypotes om att 
relationen kan leda till ett mindre krav på säkerheter har förkastats. Men en bristande relation 
mellan banken och företaget kan däremot enligt respondenterna leda till ett högre krav på 
säkerheter.  
 

5.2.3 Ränta 
 
Svensson och Ulvenblad (1994) menar att banken kan se ränta som den ersättning de får för 
att ta risken att låna ut pengar till företagen. Höga räntor kan göra att även risken för att 
företaget inte återbetalar krediten enligt kontraktet ökar. De allra flesta av bankerna i vår 
undersökning anser sig kunna höja räntan om risken för företaget har ökat vid kontrollen av 
återbetalningsförmågan. Nära hälften av respondenterna angav även att den ränta som väljs 
för krediten påverkas av hur företagsledaren är som person. Detta handlar enligt Svensson och 
Ulvenblad (1994) om att personen är en av de viktigaste bedömningsvariablerna för banken.  
 
Den fjärde hypotesen som säger att en längre relation medför en lägre ränta grundar sig i att 
både Berger och Udell (1995) samt Boot och Thakor (1994) påstår detta. När respondenterna 
tillfrågades visade det sig att denna hypotes kunde förkastas då endast en tredjedel av dem 
höll med samtidigt som många även valde att svara att relationen inte kunde påverka 
räntenivån. Vårt resultat är alltså istället i enlighet med det som Baas och Schrooten (2006) 
säger om att längden på relationen mellan banken och företaget inte alls leder till att en lägre 
ränta ges.  
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5.3 Övriga variablers påverkan på användningen av styrverktyg  
 
Enligt Svensson (2003) kan mängden redovisningsinformation som samlas in påverkas av 
vilken associationsform företaget har. Respondenterna i den undersökningen hade delade 
meningar om detta vilket gjorde det intressant att undersöka. Även vårt resultat visar att 
bankerna inte är eniga om detta. Det finns de som anser att associationsformen påverkar 
uppföljningsarbetet men inte tillräckligt många för att vår femte hypotes skulle accepteras. 
Hypotesen angående att företagets associationsform påverkar i vilken utsträckning banken 
använder styrverktygen förkastades alltså.  
 
För att ta reda på om det finns något statistiskt samband mellan kreditens storlek, 
associationsform, företagets ålder samt bransch och styrverktygens användning genomfördes 
ett korrelationstest. Testet visade att korrelationen mellan dessa variabler är så svag så att 
inget samband går att utläsa (se bilaga 3). Utifrån detta test kunde inte heller vår sjätte, sjunde 
eller åttonde hypotes accepteras, utan förkastades alltså utifrån resultatet i denna 
undersökning.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

 
Detta kapitel redovisar slutsatserna angående de svenska bankernas användning av 
styrverktygen under kredituppföljning av små företag. Utöver detta förs en diskussion kring 
slutsatserna och sedan presenteras även olika förslag som kan ligga till grund för fortsatt 
forskning inom ämnet.  

 
 

6.1 Slutsatser 
 
Nedan redogörs för de slutsatser som studiens resultat bidragit till: 
 

 De svenska bankerna följer upp sina krediter till små företag minst en gång per år 
men det sker oftare för vissa typer av företag. 

 
De svenska bankernas arbetssätt under uppföljningen av krediter till små företag 
innebär att de oftast kontrollerar företagens förmåga att agera enligt kontraktet en gång 
per år. Då vissa företag inte anses vara finansiellt starka eller då de är nya kunder 
utförs kontroller i större utsträckning och ibland varje kvartal.  

 
 
 Redovisningsinformation är det styrverktyg som de svenska bankerna använder i 

störst utsträckning under kredituppföljningen av små företag.  
 

Det styrverktyg som används i störst utsträckning är redovisningsinformation vilket 
visas av att majoriteten till stor del använder sig av detta. Även säkerheter används av 
bankerna i viss utsträckning men de är inte ett lika omfattande inslag under 
kredituppföljningen. Detta kan ha sin grund i att blancokrediter ibland lämnas till 
företagen vilket leder till att det inte finns några säkerheter att utvärdera. När det gäller 
räntan visade studiens resultat att inte heller denna används lika mycket som 
redovisningsinformationen. Men den anses ändå av många respondenter kunna 
användas som ett styrverktyg genom att räntan höjs då risken angående företagens 
återbetalningsförmåga ökar.  
 

 
 En bristande relation mellan banken och företaget kan leda till att bankerna lägger 

större vikt vid att samla in redovisningsinformation.  
 
Studiens resultat visar att företagets relation med banken till viss del kan påverka i 
vilken utsträckning de svenska bankerna använder sig av redovisningsinformation som 
ett styrverktyg under kredituppföljningen. En längre relation gör inte att bankens krav 
på redovisningsinformation minskar, men en klar majoritet anser däremot att en 
bristande relation gör att bankerna samlar in mer redovisningsinformation från de små 
företagen.  
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 En bristande relation mellan banken och företaget kan leda till att bankerna ställer 
högre krav på säkerheter. 
 
Samtidigt som studiens resultat visar att bankerna har delade åsikter angående detta 
kan ändå slutsatsen dras att kravet på säkerheter påverkas av en bristande relationen. 
Det görs utifrån att de flesta har svarat att de instämmer med detta men i olika 
utsträckning. En längre relation kan däremot inte påverka bankens krav på säkerheter 
lika mycket.  

 
 

 Relationen mellan banken och företaget påverkar endast i liten utsträckning vilken 
räntenivå krediten får.  
 
Studiens resultat har inte gett några klara riktlinjer för hur relationen kan påverka 
räntan. Det fanns både de som höll med om att en längre relation medförde en lägre 
ränta och de som inte alls höll med om detta vilket visas genom att svaren har en stor 
spridning. Samma sak gäller för att en bristande relation skulle medföra en högre 
ränta. Detta gör att slutsatsen kan dras att relationen kan påverka räntenivån men 
endast i viss utsträckning.  
 

6.2 Egna tankar och slutkommentarer 
 
Utifrån det som redovisats genom slutsatserna vill vi även passa på att kommentera 
framtagandet av detta resultat. 
 
Den låga svarsfrekvensen som studiens resultat bygger på gör att slutsatserna inte helt kan 
generaliseras till att gälla alla svenska banker. Resultatet bör istället ses som en indikation på 
hur bankerna på den svenska marknaden agerar. Vi är också medvetna om att denna 
undersökning inte kartlagt användningen av alla de styrverktyg som finns tillgängliga för de 
svenska bankerna. Detta är alltså en avgränsning som måste beaktas vid granskandet av vad 
som framkommit i studiens slutsatser.  
 
Resultatet som säger att ränta är det styrverktyg som används minst kan bland annat bero på 
att det blev några bortfall på den frågan. Detta innebär att vi har anledning att tro att 
respondenterna har misstolkat frågan. Ytterligare argument för detta påstående är att många 
av de som svarat att räntan inte används alls vid kontroll av företagen samtidigt har svarat att 
räntan höjs om risken angående företagets återbetalningsförmåga anses ha ökat. Enligt 
litteraturen borde en höjning av räntan göra att företagens agerande ändras vilket innebär att 
banken alltså kan styra företagen i en viss riktning. Även detta bör ha påverkat utfallet av 
slutsatserna. För att ha motverkat det här problemet borde en pilotstudie med en 
banktjänsteman ha genomförts så att enkäten kunde ha förbättrats.  
 
Då vår kunskap om statistiska metoder vid framtagandet av frågorna i enkäten var begränsad 
har detta påverkat deras utformning. Detta har gjort att det insamlade materialet var 
svåranalyserat och att undersökningens statistiska slutsatser är bristfälliga. Samtidigt var 
avsikten med undersökningen att kunna generalisera resultatet till alla små företag. Men då 
definitionen av dessa innefattar ganska många olika typer av företag kan inte slutsatserna 
generaliseras till alla små företag.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under uppsatsprocessens gång har nya idéer till intressant forskning uppkommit. Dessa 
förslag presenteras nedan för att kunna inspirera till vidare studier inom området.  

 
 För att utöka undersökningens omfattning kan ytterligare styrverktyg kopplas till 

bankernas kredituppföljning för små företag. Det kan då vara intressant att även 
undersöka bankernas användning av till exempel covenants, som enligt tidigare studier 
endast används för stora företag, vilka under uppsatsens gång visat sig även användas 
för små företag.  

 
 Utifrån problemet med att definiera små företag hade en studie som inriktar sig på att 

undersöka bankernas kredituppföljning för en viss typ av företag, till exempel inom en 
viss bransch, varit intressant att genomföra. Detta hade gett mer specifika svar och 
även gjort det lättare för respondenterna att delge korrekt information.  

 
 En annan infallsvinkel på samma ämne som undersökts i denna studie skulle kunna 

vara att undersöka om bankerna i stora och små städer i samma utsträckning använder 
sig av styrverktygen under kredituppföljningen. Dessa två grupper skulle sedan kunna 
jämföras för att fastställa om alla banker arbetar på samma sätt. 

 
 Då en kvantitativ studie inte går på djupet skulle det kunna vara en idé att komplettera 

en enkätundersökning med ytterligare information genom ett kvalitativt angreppssätt. 
En del respondenter har påpekat att de inom sin bank arbetar på samma sätt och att de 
trott att svaren kommer att bli likadana. Detta visade sig inte vara fallet, vilket även 
det talar för att några djupintervjuer bör göras med en representant från vardera bank 
för att kunna diskutera resultatet. Detta hade kunnat öka förståelsen för hur bankerna 
arbetar med olika styrverktyg och varför de använder vissa oftare än andra. 

 
 Det hade även varit intressant om en mer omfattande undersökning angående till 

exempel kreditens storlek och företagens associationsform hade genomförts. Detta 
baseras på att vi i denna undersökning inte hade tillräckligt med information för att se 
någon koppling mellan dessa variabler och användningen av styrverktygen.  
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BILAGA 1 – Introduktionsbrev och enkät 
 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD             Halmstad, den 3 april 2008 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Företagsekonomi – Finansiering (61-90hp)  

 
 
 

Hej, 
 

vi är två studenter som för närvarande arbetar med vår kandidatuppsats inom ämnet 

finansiering. Vår studie syftar till att undersöka hur de svenska bankerna arbetar med 

kredituppföljning av små företag. Det empiriska materialet samlas in genom en 

enkätundersökning där 200 olika bankkontor runt om i Sverige kommer att tillfrågas.  
 

För att kunna få fram ett användbart material från denna undersökning är det viktigt att de 

tillfrågade respondenterna besvarar frågorna i enkäten. Detta eftersom varje uteblivet svar 

kommer att påverka giltigheten på studiens resultat. Vi är även måna om att få en hög 

svarsfrekvens för att kunna generalisera svaren och komma fram till trovärdiga slutsatser. 

Vi vänder oss nu till Er i förhoppning om att Ni kan bidra med värdefull information till 

undersökningen.  
 

Samtliga respondenter kommer att vara anonyma och informationen som samlas in 

kommer endast att användas i denna studie.  
 

Vi är mycket tacksamma om Ni tar Er tid att besvara frågorna. Enkäten finns som bifogad 

fil och den fylls enkelt i genom att kryssa för olika alternativ.  

 

Svar erhålles till: enkatsvar@live.se 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Sabina Hansson Ohlsson  

Sara Emanuelsson 
 

 
 
Kontaktpersoner Telefonnummer 
 

Sabina Hansson Ohlsson 0737 - 23 79 44 
Sara Emanuelsson  0733 - 81 61 14 
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Enkätundersökning – Bankers uppföljning av krediter till små företag 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska banker arbetar med små företags 
kredituppföljning. Alla frågor handlar om små företag och hur arbetet går till under 

kredituppföljningen. 
 

Vår definition av små företag är de som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning 
eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Vi har även valt att utesluta alla 
enmansbolag. Med kredituppföljning syftar vi på det pågående arbetet från och med att krediten 

har beviljats till dess att krediten avvecklas. 
 

 
1. Hur ofta sker vanligtvis Er kontroll av företagens förmåga att agera enligt kreditkontraktet?  
 

 Mer än 1 gång per halvår      1 gång per halvår      1 gång per år      1 gång vartannat år      Mer sällan 
 

 Annat, ange vad:      
 
 
 
2. I vilken utsträckning använder Ni dessa alternativ för att ta kontakt med företagen? (Välj 
ett alternativ för varje typ av kontakt) 
 
                                              Inte alls            Till viss del           Till stor del               Alltid 
       1   2   3   4 
 

Företagsbesök           
 

Personligt möte vid bankkontoret         
 

Telefonkontakt           
 

Annat, ange vad:                 
 
 
 
3. I vilken utsträckning använder Ni nedanstående variabler vid Er kontroll av företagen? 
(Välj ett alternativ för varje variabel) 
                                              Inte alls            Till viss del           Till stor del               Alltid 
       1   2   3   4 
 

Redovisningsinformation          
 

Säkerheter            
 

Ränta            
 
 
 
4. I vilken utsträckning använder Ni redovisningsinformation under kredituppföljningen? 
(Välj ett alternativ för varje typ av redovisningsinformation) 
 
                                              Inte alls            Till viss del           Till stor del               Alltid 
       1   2   3   4 

 

Nyckeltal            
 

Kassaflödesanalyser          
 

Prognoser            
 

Balans- och resultaträkningar         
 

Annat, ange vad:                
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5. I vilken utsträckning använder Ni säkerheter under kredituppföljningen? (Välj ett alternativ 
för varje säkerhet) 
 
                                              Inte alls            Till viss del           Till stor del               Alltid 
       1   2   3   4 
 

Pantbrev i fast egendom          
 

Företagshypotek           
 

Enkel borgen           
 

Personlig borgen           
 

Begränsad borgen           
 

Annat, ange vad:                
 
 
 
6. Ange på skalan hur Er bank arbetar med och vad Ni har för inställning till dessa 
påståenden? (Välj ett alternativ för varje påstående) 
 

                      
Instämmer       Instämmer i       Varken           Instämmer          Instämmer 

   inte alls          någon mån          eller                 delvis                     helt 
)       
  1  2  3  4  5     

En längre relation medför en lägre ränta.       
 
Säkerheter ses som en signal på hur benäget      
företaget är att återbetala krediten.  
 
En bristande relation leder till att mer vikt läggs       
vid att samla in redovisningsinformation. 
 
Vid kontroll av företags återbetalningsförmåga       
höjs räntan om risken anses ha ökat.  
 
Företagsledaren som person påverkar      
vilken räntenivå krediten får.  
 
Redovisningsinformation ger en bra bild av      
hur företaget kommer att agera i framtiden. 
 
En längre relation medför mindre krav       
på säkerheter. 
 
Företagens interna redovisningsinformation      
används ofta under kredituppföljningen. 
 
En bristande relation medför en högre ränta.      
 
Företagsledaren som person påverkar i vilken      
utsträckning säkerheter krävs.  
 
Blancokrediter lämnas aldrig till små företag.      
 
Säkerheternas värde kontrolleras regelbundet       
under kredituppföljningen.  
 
En längre relation medför att inte lika stor vikt      
läggs vid att samla in redovisningsinformation.   
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Löpande kontakt är viktig för att snabbt kunna       
reagera på potentiella problem. 

 
Företagsledaren som person påverkar hur      
kontakten med företaget sker.  
 
En bristande relation medför högre krav       
på säkerheter. 
 
 
 
7. I vilken utsträckning påverkar nedanstående variabler hur Ert uppföljningsarbete går 
till? (Välj ett alternativ för varje variabel) 
 
                                               Inte alls            Till viss del          Till stor del               Alltid 
       1   2   3   4 
 

Kreditens storlek           
 

Associationsform           
 

Företagets ålder           
 

Företagets bransch           
 

Annat, ange vad:                
 
 
 
 
 

OBS! Spara ändringarna och returnera till enkatsvar@live.se. 
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BILAGA 2 – Sammanställning av enkätsvaren 
 
 
 
1. Hur ofta sker vanligtvis Er kontroll av företagens förmåga att agera enligt kreditkontraktet?  
 
[ 15 ] Mer än 1 gång per halvår          [ 10 ]  1 gång per halvår           [ 39 ]  1 gång per år          [ 0 ]  1 gång vartannat år     
 

[ 0 ]  Mer sällan         [ 8 ] Annat (endast valt detta alternativ) 
 
 
Totalt bortfall: [ 2 ] 
Annat + ett alternativ: [ 7 ] 
 
 
 
 
2. I vilken utsträckning använder Ni dessa alternativ för att ta kontakt med företagen? (Välj 
ett alternativ för varje typ av kontakt) 
 
                                                                                Inte alls         Till viss del      Till stor del           Alltid 
   1   2   3   4         
 

Företagsbesök [ 1 ] [ 13 ] [ 48 ] [ 12 ] 
 

Personligt möte vid bankkontoret [ 0 ] [ 23 ] [ 47 ] [ 4 ] 
 

Telefonkontakt [ 0 ] [ 17 ] [ 39 ] [ 16 ] 
 

Annat, ange vad:       [ 0] [ 8 ] [ 5 ] [ 3 ]  
 
 
Totalt bortfall: [ 0 ] 
 

Enstaka bortfall: 
Telefonkontakt [ 2 ] 
 
 
 
 
3. I vilken utsträckning använder Ni nedanstående variabler vid Er kontroll av företagen? 
(Välj ett alternativ för varje variabel) 
                                                Inte alls        Till viss del        Till stor del           Alltid 
                                                                            1    2      3   4 
 

Redovisningsinformation [ 0 ] [ 0 ] [ 10 ] [ 63 ] 
 

Säkerheter [ 1 ] [ 8 ] [ 17 ] [ 47 ] 
 

Ränta [ 14 ] [ 16 ] [ 14 ] [ 25 ] 
 
 
Totalt bortfall: [ 1 ] 
 

Enstaka bortfall: 
Ränta [ 4 ] 
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4. I vilken utsträckning använder Ni redovisningsinformation under kredituppföljningen? 
(Välj ett alternativ för varje typ av redovisningsinformation) 
 
                        Inte alls        Till viss del       Till stor del            Alltid 
   1   2    3    4 

 

Nyckeltal [ 0 ] [ 7 ] [ 11 ] [ 56 ] 
 

Kassaflödesanalyser [ 0 ] [ 5 ] [ 16 ] [ 53 ] 
 

Prognoser [ 0 ] [ 6 ] [ 30 ] [ 38 ]        
 

Balans- och resultaträkningar [ 0 ] [ 0 ] [ 10] [ 63 ] 
 

Annat, ange vad:       [ 0 ] [ 4 ] [ 3 ] [ 6 ] 
 
 
Totalt bortfall: [ 0 ] 
 

Enstaka bortfall: 
Balans- och resultaträkningar [ 1 ] 
 
 
 
 
5. I vilken utsträckning använder Ni säkerheter under kredituppföljningen? (Välj ett alternativ 
för varje säkerhet) 
 
  Inte alls          Till viss del      Till stor del            Alltid 
   1    2    3    4 
 

Pantbrev i fast egendom [ 1 ] [ 22 ] [ 27 ] [ 18 ] 
 

Företagshypotek [ 1 ] [ 3 ] [ 36 ] [ 28 ]  
 

Enkel borgen [ 26 ] [ 19 ] [ 4 ] [ 6 ] 
 

Personlig borgen [ 4 ] [ 33 ] [ 20 ] [ 9 ] 
 

Begränsad borgen [ 1 ] [ 34 ] [ 24 ] [ 9 ] 
 

Annat, ange vad:       [ 0 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 5 ] 
 
 
Totalt bortfall: [ 6 ] 
 

Enstaka bortfall: 
Enkel borgen [ 13 ] 
Personlig borgen [ 2 ] 
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6. Ange på skalan hur Er bank arbetar med och vad Ni har för inställning till dessa påståenden? 
(Välj ett alternativ för varje påstående) 
 

    Instämmer       Instämmer i         Varken           Instämmer          Instämmer 
  inte alls           någon mån           eller                 delvis                    helt  

)            
  1     2    3   4   5     

En längre relation medför en lägre ränta. [ 11 ] [ 12 ] [ 25 ] [ 23 ] [ 2 ] 
 
Säkerheter ses som en signal på hur benäget [ 26 ] [ 8 ] [ 11 ] [ 25 ] [ 4 ] 
företaget är att återbetala krediten.  
 
En bristande relation leder till att mer vikt läggs  [ 6 ] [ 8 ] [ 6 ] [ 31 ]  [ 23 ] 
vid att samla in redovisningsinformation. 
 
Vid kontroll av företags återbetalningsförmåga  [ 4 ] [ 12 ] [ 9 ] [ 39 ] [ 10 ] 
höjs räntan om risken anses ha ökat.  
 
Företagsledaren som person påverkar [ 2 ] [ 21 ] [ 15 ] [ 32 ] [ 3 ] 
vilken räntenivå krediten får.  
 
Redovisningsinformation ger en bra bild av [ 5 ] [ 24 ] [ 8 ] [ 31 ] [ 5 ] 
hur företaget kommer att agera i framtiden. 
 
En längre relation medför mindre krav  [ 12 ] [ 24 ] [ 14 ] [ 22 ]  [ 1 ] 
på säkerheter. 
 
Företagens interna redovisningsinformation [ 2 ] [ 12 ] [ 2 ] [ 34 ] [ 24 ] 
används ofta under kredituppföljningen. 
 
En bristande relation medför en högre ränta. [ 11 ] [ 17 ] [ 21 ] [ 21 ] [ 3 ] 
 
Företagsledaren som person påverkar i vilken [ 9 ] [ 22 ] [ 13 ] [ 26 ] [ 3 ] 
utsträckning säkerheter krävs.  
 
Blancokrediter lämnas aldrig till små företag. [ 43 ] [ 11 ] [ 7 ] [ 11 ] [ 2 ] 
 
Säkerheternas värde kontrolleras regelbundet  [ 2 ] [ 5 ] [ 0 ] [ 14 ] [ 52 ] 
under kredituppföljningen.  
 
En längre relation medför att inte lika stor vikt [ 37 ] [ 20 ] [ 4 ] [ 11 ] [ 2 ] 
läggs vid att samla in redovisningsinformation.   
 
Löpande kontakt är viktig för att snabbt kunna  [ 1 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 5 ] [ 68 ] 
reagera på potentiella problem. 
 
Företagsledaren som person påverkar hur [ 3 ] [ 3 ] [ 7 ] [ 44 ] [ 16 ] 
kontakten med företaget sker.  
 
En bristande relation medför högre krav  [ 9 ] [ 15 ] [ 18 ] [ 22 ] [ 8 ] 
på säkerheter. 
 
 

Totalt bortfall: [ 0 ] 
 

Enstaka bortfall: 
En längre relation medför en lägre ränta. [ 1 ] 
Företagsledaren som person påverkar vilken räntenivå krediten får. [ 1 ] 
Redovisningsinformation ger en bra bild av hur företaget kommer att agera i framtiden. [ 1 ] 
En längre relation medför mindre krav på säkerheter. [ 1 ] 
En bristande relation medför en högre ränta. [ 1 ] 
Företagsledaren som person påverkar i vilken utsträckning säkerheter krävs. [ 1 ] 
Säkerheternas värde kontrolleras regelbundet under kredituppföljningen. [ 1 ] 
Företagsledaren som person påverkar hur kontakten med företaget sker. [ 1 ] 
En bristande relation medför högre krav på säkerheter. [ 2 ] 
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7. I vilken utsträckning påverkar nedanstående variabler hur Ert uppföljningsarbete går 
till? (Välj ett alternativ för varje variabel) 
 
  Inte alls           Till viss del     Till stor del           Alltid 
    1    2    3    4 
 

Kreditens storlek [ 1 ] [ 10 ] [ 24 ] [ 39 ] 
 

Associationsform [ 17 ] [ 33 ] [ 18 ] [ 3 ] 
 

Företagets ålder [ 23 ] [ 20 ] [ 27 ] [ 3 ] 
 

Företagets bransch [ 15 ] [ 22 ] [ 30 ] [ 7 ] 
 

Annat, ange vad:       [ 0 ] [ 2 ] [ 6 ] [ 8 ] 
 
 

Totalt bortfall: [ 0 ] 
 

Enstaka bortfall: 
Associationsform [ 3 ] 
Företagets ålder [ 1 ] 

 
 

 



 

BILAGA 3 – Spearman´s korrelationstest 
 
 
 
 

Korrelationstest mellan styrverktygen och kreditens storlek 
 

 Spearman's rho   Redovisning
sinformation Säkerheter Ränta Kreditens 

storlek 

Redovisningsinformation Correlation Coefficient 1,000 ,479(**) ,185 ,129 
  Sig. (2-tailed) . ,000 ,127 ,275 
  N 73 73 69 73 
Säkerheter Correlation Coefficient ,479(**) 1,000 ,493(**) ,017 
  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,887 
  N 73 73 69 73 
Ränta Correlation Coefficient ,185 ,493(**) 1,000 ,021 
  Sig. (2-tailed) ,127 ,000 . ,864 
  N 69 69 69 69 
Kreditens storlek Correlation Coefficient ,129 ,017 ,021 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,275 ,887 ,864 . 
  N 73 73 69 74 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 

 Korrelationstest mellan styrverktygen och associationsform 
 

 Spearman's rho   Redovisning
sinformation Säkerheter Ränta Associatio

nsform 

Redovisningsinformation Correlation Coefficient 1,000 ,479(**) ,185 -,029 
  Sig. (2-tailed) . ,000 ,127 ,810 
  N 73 73 69 70 
Säkerheter Correlation Coefficient ,479(**) 1,000 ,493(**) -,043 
  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,724 
  N 73 73 69 70 
Ränta Correlation Coefficient ,185 ,493(**) 1,000 -,102 
  Sig. (2-tailed) ,127 ,000 . ,413 
  N 69 69 69 67 
Associationsform Correlation Coefficient -,029 -,043 -,102 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,810 ,724 ,413 . 
  N 70 70 67 71 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Korrelationstest mellan styrverktygen och företagets ålder 
 

 Spearman's rho   Redovisning
sinformation Säkerheter Ränta Företagets 

ålder 

Redovisningsinformation Correlation Coefficient 1,000 ,479(**) ,185 -,171 
  Sig. (2-tailed) . ,000 ,127 ,150 
  N 73 73 69 72 
Säkerheter Correlation Coefficient ,479(**) 1,000 ,493(**) -,132 
  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,268 
  N 73 73 69 72 
Ränta Correlation Coefficient ,185 ,493(**) 1,000 -,142 
  Sig. (2-tailed) ,127 ,000 . ,249 
  N 69 69 69 68 
Företagets ålder Correlation Coefficient -,171 -,132 -,142 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,150 ,268 ,249 . 
  N 72 72 68 73 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 
 
 
 

 Korrelationstest mellan styrverktygen och företagets bransch 
 

 Spearman's rho   Redovisning
sinformation Säkerheter Ränta Företagets 

bransch 

Redovisningsinformation Correlation Coefficient 1,000 ,479(**) ,185 -,145 
  Sig. (2-tailed) . ,000 ,127 ,220 
  N 73 73 69 73 
Säkerheter Correlation Coefficient ,479(**) 1,000 ,493(**) -,089 
  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,454 
  N 73 73 69 73 
Ränta Correlation Coefficient ,185 ,493(**) 1,000 -,020 
  Sig. (2-tailed) ,127 ,000 . ,869 
  N 69 69 69 69 
Företagets bransch Correlation Coefficient -,145 -,089 -,020 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,220 ,454 ,869 . 
  N 73 73 69 74 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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