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Sammanfattning 

 

Enligt Sjögren och Zackrisson (2005) har Sverige ett bankorienterat finansiellt system vilket 

betyder att bankerna har en mycket stor roll i företagsfinansieringen. Det faktum att banken är 

i behov av företagskunder som lånar pengar samtidigt som företagen är i behov av någon som 

är villig att låna ut pengar, gör att båda parterna hamnar i en beroendeställning till varandra 

(Bruns, 2003).  

 

När ett företag vänder sig till banken med en ansökan om ett lån, utför en kreditbedömare på 

banken en så kallad kreditbedömning av företaget. För att en kreditbedömare ska kunna ta rätt 

kreditbeslut behöver han/hon gå igenom information om företaget, med andra ord en mer eller 

mindre omfattande informationshantering. 

 

Inom ramen för beslutsprocessen finns endast ett fåtal studier där jämförelser görs mellan 

erfarna och oerfarna kreditbedömares beslutsfattande samt hur de påverkar kreditbedömarens 

beslutsfattande och informationshantering vid kreditgivning till småföretag. 

 

Syftet med uppsatsen var att identifiera och förklara mönster i informationshanteringen vid en 

kreditbedömning utifrån kreditbedömarnas erfarenhet. 

 

Studien genomfördes genom en kvantitativ webbenkätsundersökning till 790 banktjänstemän 

som i sitt vardagliga arbete är i kontakt med kreditbedömning på företagssidan, till tre land-

omfattande banker i Sverige vilket gav en svarsfrekvens på 19,2%. Strategin är deduktiv och 

hypoteserna har formulerats utifrån vår teoretiska referensram. 

 

Från vår empiriska analys har vi kunnat dra slutsatsen att erfarna kreditbedömare mätt i antal 

år hanterar informationen vid en kreditbedömning på ett annat sätt än mindre erfarna kredit-

bedömare samt att skälen till en nekad kredit skiljer sig åt mellan mer och mindre erfarna kre-

ditbedömare med fokus på företagsbesöket. 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
According to Sjögren and Zackrisson (2005) Sweden has a bank-oriented financial system, 

which means that banks have a major part in corporate financing. The fact that the bank is in 

need of business lending’s money while companies are in need of someone willing to lend 

money, allows both parties to get into a position of dependence on each other (Bruns, 2003). 

 

When a company turns to the bank with a request for a loan, a credit analyst performs a credit 

rating of the company. A credit assessor needs to review information about the company in 

order to be able to make the right credit decision. 

 

In the context of decision-making only a few studies in which comparisons are made between 

experienced and inexperienced observers credit decisions, and how they affect the credit as-

sessor's decision-making and information management in lending to small businesses. 

 

The purpose of this paper was to identify and explain patterns in information management at a 

credit assessment by credit assessors' experience. 

 

The study was conducted by a quantitative online questionnaire survey sent to 790 bank offi-

cials in their everyday work contact with credit on the corporate side, to three country-wide 

banks in Sweden, which yielded a response rate of 19.2%. The strategy is deductive and the 

hypotheses have been based on our theoretical framework. 

 

From our empirical analysis, we have concluded that experienced credit analysts measured in 

number of years are handling information at a credit differently than less experienced credit 

analysts, and that the reasons for a rejection of credit differ between more and less experi-

enced credit analysts with a focus on business visit.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Enligt FöretagarFörbundet (2009) fanns det 945 801 företag i Sverige år 2008. Av dessa föll 

99,3% under definitionen småföretag. Denna information visar hur viktiga aktörer småföreta-

gen är både på arbetsmarknaden och för bankerna. Enligt Sjögren och Zackrisson (2005) har 

Sverige ett bankorienterat finansiellt system vilket betyder att bankerna har en mycket stor 

roll i företagsfinansieringen. Winborg och Landström (2001) samt Berggren (2002) bygger 

vidare på detta och konstaterar att banker är den i särklass vanligaste källan till extern finansi-

ering för de små och medelstora företagen i Sverige. I ett väl fungerande samhälle finns det 

med andra ord såväl små som stora aktörer. Småföretag är enligt ÅRL:s definition de företag 

som inte är större företag. Ett företag räknas som större om det uppfyller mer än ett av följan-

de villkor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren (ÅRL 3§ 4p): medelantalet an-

ställda i företaget har uppgått till mer än 50, företagets redovisade balansomslutning har upp-

gått till mer än 40 miljoner kronor, företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer 

än 80 miljoner kronor. För bankerna blir företagen viktiga aktörer då det kommer till utlåning 

av kapital och på samma sätt blir banken en viktig aktör för företagen då bankerna är en av de 

viktigaste finansieringskällorna för just företag. Det faktum att banken är i behov av företags-

kunder som lånar pengar samtidigt som företagen är i behov av någon som är villig att låna ut 

pengar gör att båda parterna hamnar i en beroendeställning till varandra (Bruns, 2003).  

 

När ett företag vänder sig till banken med en ansökan om ett lån, utför en kreditbedömare på 

banken en så kallad kreditbedömning av företaget innan en ansökan avslås eller beviljas. En 

kreditbedömnings huvudsakliga uppgift är att identifiera vilka företag som kommer att över-

leva samt har kapacitet att återbetala krediten. Kreditbedömningen syftar också till att identi-

fiera de företag som inte besitter kapaciteten (Kling, Driver & Larsson, 2003). Enligt Anders-

son (2003) är kreditbedömningen ett viktigt moment i beslutsfattandet om att finansiera ett 

företag. Kreditbedömning fyller den viktiga rollen i fastställandet av företagets förmåga och 

vilja att i framtiden betala tillbaka krediten genom amorteringar och där jämte ränta på det 

lånade kapitalet.   

 

För att en kreditbedömare ska kunna ta rätt kreditbeslut behöver han/hon gå igenom informa-

tion om företaget, en mer eller mindre omfattande informationshantering. Information som 

kreditbedömare efterfrågar kan vara redovisningsmaterial som balans- och resultatrapport, 

likviditetsbudget, kassaflödesanalys samt upplysningar om ägaren, det vill säga finansiell och 

icke-finansiell information. Enligt Svedin (1992) kräver i regel en bank vid en kreditansökan 

ett material från företaget som omfattar resultat- och balansrapporter samt likviditetsbudget. 

Bedömningen ska innehålla både ekonomiska och affärsmässiga bedömningar av det kredit-

sökande företaget och bedömningarna ska ge en bra bild av risken och lönsamheten med en 

eventuell kreditgivning (Svedin, 1992). Mängden information som kreditbedömare går ige-

nom kan variera (Kling et al., 2003). Det efterfrågade materialet använder bankens kreditbe-

dömare sedan för att med hjälp av vissa nyckeltal kunna skapa sig en bild av företaget och 

dess framtida utsikter som en del i bedömningen. Ansvaret för en allsidig kreditbedömning 

ligger enligt Svedin (1992) på kreditgivaren. 
 

Baserat på ovanstående anser vi det intressant att studera den information en kreditbedömare 

hanterar för att undersöka om informationen vägs och behandlas olika kreditbedömare sins-

emellan.  

 

https://lagen.nu/1995:1554#K1P3S1
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Det finns studier och undersökningar utförda kring erfarenhet hos kreditbedömaren med vari-

erande resultat. Bland annat menar Anderson (1990) att oerfarna kreditbedömare lägger större 

vikt vid de finansiella måtten. Det har även framkommit att erfarenheten kan vara avgörande 

vare sig ett företag beviljas ett lån eller inte. Vi tror med stöd av tidigare forskning att erfa-

renhet spelar en roll huruvida informationen som bedöms, viktas och behandlas. Vi avser där-

för i denna undersökning att studera informationen som behandlas vid en kreditbedömning 

utifrån erfarenhet. 
  

 ”Kunskap om hur erfarna och oerfarna kreditbedömare fattar kreditbeslut är av in-

tresse för såväl forskare som praktiker. Sådan kunskap är värdefull för forskning 

kring småföretagarfinansiering och för forskningsfält som söker förstå beslutsfattan-

dets psykologi respektive faktorer som skapar expertkompetens” (Andersson, 2003, 

s.91) .  

 

Vi ställer oss frågan om preferenserna hos kreditbedömare skiljer sig åt beroende av erfarenhet. 

Vidare undersöker vi även huruvida betydelsen av att den finansiella informationen är reviderad, 

är av vikt avseende siffermaterialet sett ur erfarenhet. Intresset för vare sig den finansiella infor-

mationen är reviderad eller ej växte fram i en förstudie som presenteras under rubriken 3.1 För-

studie. 

1.1.1 Praktiskt och teoretiskt problem 

Praktiskt problem 

Ett praktiskt problem är ett evigt problem som till exempel, hur bär sig bankerna bäst åt för att 

låna ut pengar för att sedan få tillbaka dem? Det praktiska problemet går ut på hur bankerna 

på bästa möjliga sätt bör gå tillväga för att låna ut pengar till företag och då skulle erfarenhe-

ten hos kredithandläggaren eventuellt kunna ha en betydelse. 

 

Uppsatsens praktiska problem blir: 

Är erfarenhet en faktor som bidrar till hur kreditbedömarna bär sig åt när de fattar beslut om 

kreditgivning till företag? 

 

Teoretiskt problem 

Andersson (2003) skriver att det inom ramen för beslutsprocessen endast finns ett fåtal studier 

där jämförelser görs mellan erfarna och oerfarna kreditbedömares beslutsfattande samt hur de 

påverkar kreditbedömarens beslutsfattande och informationshantering vid kreditgivning till 

småföretag, vilket gör att vår studie ämnar bidra till praktiken med de resultat vi har för avsikt 

att få fram. 
 

Uppsatsen teoretiska problem blir: 

Finns det skillnader mellan mer och mindre erfarna kreditbedömare vad gäller hur de framförallt 

bedömer och behandlar olika bedömningsfaktorer och vilken inverkan och betydelse har bedöm-

ningen av informationen för det slutliga kreditbeslutet? Påverkas beslutet som kreditbedömare 

av att den finansiella informationen är reviderad med hänsyn till erfarenhet? 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte med undersökningen blir: 

 

 Identifiera och förklara mönster i informationshanteringen vid en kreditbedömning ut-

ifrån kreditbedömarnas erfarenhet. 

 

1.3 Disposition 

 

 

 
Figur1.3 Disposition. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Kreditbedömning i allmänhet  

Kreditbedömning består enligt Svensson och Ulvenblad (1994) av fyra steg vilka innefattar; 

initial kontakt, beredning och bedömning, beslut samt uppföljning. Initial kontakt innebär 

mötet mellan bank och företag vilken kredithanteringsprocessen inleds med, därefter följer 

beredning och bedömning vilka omfattar insamling av information som ska ligga till grund för 

beslutet samt bearbetning av denna. Beslutet innebär helt enkelt antingen en beviljad eller 

icke beviljad kredit. Uppföljningen existerar för att hålla kontakten med kunden, dels för att 

se till att förutsättningarna för återbetalning inte förändras och dels för att kunna erbjuda kun-

den, i det här fallet företaget, nya produkter eller tjänster (ibid). 

 

Varje gång en kredit lämnas medför det en risk för kreditgivaren att kredittagaren inte kan 

fullfölja sin betalningsskyldighet. Enligt banklagen 8:e kapitlet 1§ måste bankerna pröva ris-

ken för att låntagaren inte ska kunna fullfölja sina förpliktelser innan de fattar beslut om att 

bevilja ett lån. Finns det inte underlag som tyder på att chanserna till återbetalning är goda får 

banken inte bevilja lånet. Bankerna är en väldigt viktig del av ett strukturerat samhälle ur en 

ekonomisk synvinkel, likväl så är småföretag viktiga för ett väl fungerande samhälle (Sigb-

ladh & Wilow, 2008).  

 

Den allmänna definitionen för risk är möjligheten att något oönskat ska inträffa. Inom bank- 

och kreditväsendet är kreditrisk en av de stora riskerna. Kreditrisk kan definieras som den 

befintliga risken för att kredittagaren inte skall kunna återbetala det lånade beloppet och rän-

tan (Nationalencyklopedin, 2013). Enligt Sigbladh och Wilow (2008) innebär det alltid en risk 

för en kreditgivare att lämna en kredit. 

 

2.2 Bedömningskriterier  

Olika forskare har valt att dela in bedömningskriterierna också kallade bedömningsfaktorer i 

olika kategorier, där av följer här under en förklaring av de vanligaste indelningarna. Det 

finns vid kreditbedömning två olika huvudtyper av information som vägs in i bedömningen, 

det är redovisningsinformation och information som inte går att utläsa ur redovisningen även 

benämnda kvantitativ/informell information samt kvalitativ/formell information. Information 

kreditbedömare efterfrågar kan vara redovisningsmaterial som balans- och resultatrapporter, 

likviditetsbudget, kassaflödesanalys samt information om ägaren, det vill säga finansiell och 

icke-finansiell information. I största grad är det den finansiella informationen som är av bety-

delse för kreditbedömaren och nyckeltal har länge använts för att avgöra hur kreditvärdigt ett 

företag är (Andersson, 2001). Finansiell information benämns som konkret fakta och hämtas 

oftast ur företagens årsredovisningar, budgetar, nyckeltal och kassaflödesanalyser. Icke-

finansiell information däremot är mer kringliggande aspekter som också kan påverka men 

som inte tas upp i den finansiella informationen. Exempel på icke-finansiell information är 

information om företagets ägare, dess trovärdighet och lämplighet. Detta är inget som kan 

utläsas ur en årsredovisning utan denna sorts information inhämtas istället genom personliga 

möten, bakgrundskontroller och liknande (ibid). 
 

Mängden information som kreditbedömare går igenom kan variera (Kling et al., 2003). En 

bank kräver i regel vid en kreditansökan ett material från företaget som omfattar resultat- och 

balansrapporter samt likviditetsbudget. Detta material använder sedan bankens kreditbedöma-

re för att med hjälp av vissa nyckeltal kunna skapa sig en bild av företaget och dess framtida 
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utsikter som en del i bedömningen. Tillsammans med en bakåtblickande årsredovisning som 

visar företagets ekonomiska historia, används även företagets budgetar och framtidsplanering 

för att göra bedömningen så pricksäker som möjligt (Landström, 2003). Det får dock enligt 

Svedin (1992) beaktas att årsredovisningen inte kan innehålla information som härstammar 

från ett senare datum än publiceringsdagen. Följderna blir att informationen inte är helt aktu-

ell och att mycket kan ha hänt sedan bokslutet gjordes (Bruns 2003). Detta är en av de avgö-

rande faktorerna som bidrar till att den informella informationen har en betydande roll enligt 

Bruns (2003). Den vanligaste förekommande orsaken till att ett företags kreditansökan avslås 

är med stöd av Bruns (2003) bristfällig redovisningsinformation. Den viktigaste informatio-

nen enligt Trönnberg och Hemlin (2012) är kundens lönsamhet och därefter kundens finansi-

ella ställning, baserad på marknadsställningen jämfört med andra företag på marknaden, följt 

av kundens affärskompetens samt säkerheter. Svensson och Ulvenblad (1994) skriver att 

bankmän i första hand bedömer de tre faktorerna person, affärsidé samt siffermaterial för att 

därefter göra en bedömning av säkerheterna. 

 

Det finns modeller som ger riktlinjer om vad en kreditbedömare ska fokusera på. En av de 

äldre modellerna kallas 3C-modellen (Svensson, 2003). De tre C står för tre punkter kreditbe-

dömaren kan koncentrera sig på i sitt beslutsfattande: capital (kapital), capacity/capability 

(betalningsförmågan) och character (personen). Det finns även en utökad 5C-modell som 

dessutom tar hänsyn till collateral (säkerheter) samt conditions (marknaden) (Sinkey, 2002). 

Svensson och Ulvenblad (1994) utgår ifrån bedömningskriterierna personen, affärsidén, sif-

fermaterialet, säkerheter samt det fysiska företaget genom företagsbesök vilka beskrivs nedan. 
 

2.2.1 Personen 

När det ska fattas beslut om kreditbedömning så har personen bakom ansökan en stor roll i 

bedömningens utfall. Det första intrycket han/hon inger kan vara helt avgörande för utfallet 

(Svensson & Ulvenblad 1994; NUTEK, 1992). Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) så kan 

”en skicklig person få en dålig affärsidé att fungera medan en mindre skicklig kan misslyckas 

med en unik idé”. Kreditbedömaren kan för att bilda sig en uppfattning av personen bakom 

det ansökande företaget dels ta kontakt med referenser som företaget själv lämnat men denne 

kan också vända sig till upplysningsföretag och lokala nätverk (NUTEK, 1993). 

 

Det finns tre aspekter som en kreditgivare bedömer utifrån när de ska fatta sitt beslut, det är 

företagarens kompetens, personens egenskaper och motivet han/hon har för företagandet. Det 

finns både bra och mindre bra motiv till att starta eget och beroende på motivet kan beslutet 

fattas annorlunda. Exempel på bra motiv är vilja att förverkliga sin dröm, vara sin egen chef 

eller tjäna pengar medan ett sämre motiv exempelvis är att vilja starta verksamhet för att ska-

pa den sysselsättning som fattas på grund av arbetslöshet (Svensson & Ulvenblad, 1994; NU-

TEK, 1992). 

 

De egenskaper bankerna främst söker efter är målmedvetenhet, entusiasm, en inre drivkraft, 

ett gott omdöme, laglydnad samt yrkeskompetens men även realism och trovärdighet. För att 

bedöma kompetensen granskar kreditgivaren personens bakgrund, tidigare arbeten och utbild-

ning. Under granskningen är det framförallt kompetens inom marknadsföring, ekonomi, tek-

nik och produktion som anses vara viktig (Svensson & Ulvenblad, 1994; NUTEK 1993). 
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2.2.2 Affärsidén 

Meningen med en affärsidé är att den på ett väldefinierat sätt ska ge en helhetssyn på företaget 

och dess verksamhet. Den ska kunna förmedla information som besvarar frågorna angående 

vad företaget gör, vem de vänder sig till och hur de gör det. En beskrivning av ett företags 

inriktning ska beskrivas i affärsidén, men det ska också framgå vilka behov som ska fyllas 

och vilka avgränsningar som ska göras (Svensson & Ulvenblad, 1994; Norrman 1980). 

 

Genom en bedömning av affärsidén försöker kreditgivaren att dels skapa sig en uppfattning 

om hur unik och konkurrenskraftig den är gentemot marknaden företaget verkar på. Men pre-

cis som affärsidén bör vara unik och konkurrenskraftig så bör den också vara överensstäm-

mande med den kompetens och den erfarenhet företagaren verkligen besitter, gör den inte det 

så kan det vara svårt att övertyga en kreditgivare med sin affärsidé (Svensson & Ulvenblad, 

1994; NUTEK 1992). 

 

2.2.3 Siffermaterialet 

För att en företagare som ansöker om lån ska bli beviljad en kredit förväntas denne kunna visa 

upp siffermaterial som kreditbedömaren sedan ska kunna granska och analysera (Svensson & 

Ulvenblad, 1994). Oftast rör det sig om balans- och resultatrapporter och en likviditetsbudget 

som kreditbedömaren efterfrågar (NUTEK, 1992). Enligt Hansson (1993) tar kreditbedöma-

ren störst hänsyn till ett företags likviditet och soliditet när denne analyserar företagets siffer-

material. Anledningen till detta är att det måste finnas en reserv av likvida medel för att före-

taget ska kunna fullfölja de åtaganden som det åtar sig. 

 

Ett företags kassaflöde är också en faktor som en kreditbedömare lägger stor vikt vid att 

granska. Genom att granska kassaflödet bedöms hur goda chanserna är att företagets vinst 

räcker för att täcka dess kostnader och för att deras planer är finansiellt gångbara. Gransk-

ningen används framförallt för att minska risken för att kreditgivarna ska bevilja en kredit 

som de sedan inte återbetalas inom den utsatta tidsramen (Hedman, 1995). 

 

Vikten av reviderad finansiell information 

Den 1 november 2010 trädde nya regler i kraft vilka innebar att från och med det räkenskaps-

år som inleds efter 31 oktober 2010 kan små aktiebolag som under något av de två senaste 

räkenskapsåren inte uppfyllt två av tre följande kriterier enligt ABL 9:1 3st välja bort revi-

sion: 

3 miljoner kronor i omsättning  

1,5 miljon kronor i balansomslutning  

3 anställda 

 

Detta innebär att revisionen i praktiken avskaffas för drygt 70 procent av aktiebolagen i Sve-

rige vilket motsvarar cirka 235 000 företag (Justitiedepartementet, 2010; SOU 2008:32). Man 

kan fråga sig om detta är till företagens för- eller nackdel om de vänder sig till banken för att 

ansöka om krediter. Helbekkmo (2006) menar att revisorns roll är att säkerställa trovärdighe-

ten i de finansiella rapporterna från olika företag och i FAR (2006) redogörs det för att en 

revisors uppgift är att granska och bedöma för att sedan uttala sig om ett företags årsredovis-

ning, bokföring samt förvaltning.  

 

Företag som väljer att avstå från revision kan enligt Agélii och Engerstedt (2010) inte anses 

ha kvalitetssäkrat sina räkenskaper i jämförelse med de företag som har en revisor vilken re-
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viderar företaget och följaktligen även säkerställer samt kvalitetssäkrar företagets årsredovis-

ningar. Banker har ett intresse i den ökade pålitlighet som en reviderad årsredovisning medför 

och även nytta enligt Thorell och Norberg (2005) av att företaget blivit reviderat av en revisor 

då bankerna bland annat ska avgöra värdet i de säkerheter som utfästs vid en eventuell kredit. 

Detta styrks då Bylander och Ottosson (2011) i sin studie fann att kreditgivarna i deras under-

sökning var överens om att revisorns roll är att skapa trovärdighet samt vara objektiva och ge 

en rättvisande bild av det reviderade bokslutet. Är årsredovisningen granskad och de relevanta 

posterna avstämda av en utomstående, oberoende revisor medför detta som tidigare nämnts en 

ökad pålitlighet av siffermaterialet, detta leder även till att trovärdigheten hos företaget ökar. 

På så sätt får bankerna stor hjälp vid kreditbedömningar (FAR, 2006). Enligt Berry, Faulkner, 

Hughes och Jarvis (1993) framkommer det att bankerna inte bara får en stor hjälp vid kredit-

bedömningar om siffermaterialet är reviderat utan att kreditgivarna föredrar reviderade räken-

skaper eftersom de ser dem som mer tillförlitliga. Berry och Warings studie från 1995 väger 

ett steg tyngre då de redogör för att kreditgivare i stor utsträckning kräver utökade finansiella 

uttalanden från de företag som ansöker om lån. Att underlaget är reviderat och granskat av en 

oberoende revisor kan enligt Halling (2007) ses som en trygghet gentemot bankerna vid en 

kreditbedömning.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras med hjälp av Collis, Jarvis och Skerratts studie från 2004 

samt Blackwell, Noland och Winters studie från 1998 att reviderade räkenskaper i stor ut-

sträckning grundar beslutet för bankernas utlåning till små företag samt att banker är mer vil-

liga att bevilja banklån till företag som besitter en reviderad årsredovisning, med andra ord så 

är vikten av en reviderad årsredovisning förhållandevis stor och innebär en stor påverkan på 

ett kreditbeslut.  

 

2.2.4 Säkerheter 

Den som ger en kredit till ett företag eller en privatperson vill allt som vanligast ha en säker-

het ställd av kredittagaren som en garanti för att en kredittagares eventuella risk att hamna på 

obestånd inte ska vara till större skada för banken. Enligt den nu gällande banklagen får en 

kreditgivare endast bevilja en kredit om det finns goda grunder för att kredittagaren kan full-

följa sina förpliktelser gentemot banken. För att kunna veta om grunderna är goda, bör kredit-

givaren genomföra en grundlig undersökning av den kreditsökandes ekonomiska status och av 

de säkerheter denna ställer upp (Lennander, 2011).  

 

Som säkerhet kan rent teoretisk allt med ett ekonomiskt värde användas, men vanligtvis så 

finns det vissa säkerheter som rangordnas högre än andra.  

 

Företag som besitter starka säkerheter har stor möjlighet att erhålla banklån (Bruns & Flet-

cher, 2008), Svensson och Ulvenblad (1994) skriver vidare att det i praktiken har beviljats 

krediter endast på grund av goda säkerheter. Enligt Lennander (2011) är den absolut bästa 

säkerhet ett företag eller en privatperson kan ha statlig eller kommunal borgen alternativ 

statsobligationer. Efter det kommer panträtt i fast egendom vilket kreditgivaren i första hand 

brukar ta som säkerhet, finns det dock inte tillräckligt med fast egendom för att täcka upp den 

eventuella krediten, kan banken fylla upp med panträtt i lösegendom så som företagshypotek 

om kredittagaren är en näringsidkare (Lennander, 2011). Säkerheterna bedöms efter värdet i 

framtiden (tidsrisken), värdet vid obestånd (realisationsrisk) samt det aktuella värdet (Svens-

son & Ulvenblad, 1994). 
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2.2.5 Det fysiska företaget genom företagsbesök 

 

”I den mån det finns en befintlig verksamhet redan när den första kontakten 

tas mellan bank och kund förordade bankmännen att de på ett tidigt stadium 

besöker företaget på platsen. Bankmannen undersöker om det är ”ordning 

och reda” och om det råder någon aktivitet; ”ringer telefonerna?” (Svens-

son & Ulvenblad, 1994, s.54), för att skapa sig bild av det aktuella företaget. 

 

De intryck som fås vid företagsbesöket har en stor betydelse då de i slutändan inför ett kredit-

beslut jämförs med den information som företaget redovisat. Bedömningarna bör i så stor 

utsträckning som möjligt spegla varandra (ibid). 

 

2.3 Erfarenhet som påverkande faktor  

Erfarenhet hos kreditbedömaren mäts vanligast i antal år personen arbetat med och hanterat 

kreditgivning i detta fall till företag. Dock skriver Ellström, Svensson och Åberg (2004) att 

utbildning som ett mått på erfarenhet kan ha en inverkan utöver erfarenhet mätt i antal år då 

formell utbildning bidrar till förvärv av kunskap. Shanteau (1995) skriver att uttrycken erfa-

renhet och expert härstammar från samma ursprung vilket innebär, för att bli expert måste en 

person inneha tillräckligt med relevant kunskap och erfarenheter som kan användas inom ett 

visst område. Pounds, Shanteau och Thomas (2002) skriver att personer med flera års erfaren-

het klassificeras som erfarna eller ”experter”. 

 

Andersson (2003) skriver att kreditbedömning utöver prognoser och modeller omfattar 

mänsklig informationsbearbetning som gör att stora krav på erfarenhet och kompetens ställs 

hos kreditbedömaren, utifrån detta förväntas enligt Andersson (2003) att en erfaren och kom-

petent kreditbedömare lättare bör kunna urskilja relevant information som behövs för att kun-

na fatta ett rationellt beslut.  

 

Erfarna kreditbedömare avslår i motsats till sina oerfarna kollegor alltid kreditansökningar 

med bristande redovisningsinformation (Beaulieu, 1994), ”Genom att utbilda oerfarna kredit-

bedömare att bearbeta information på samma sätt som deras erfarna kollegor, som förhopp-

ningsvis är mer skickliga, torde förutsättningar skapas för bättre kreditbeslut”(Andersson, 

2003, s.92). Andersson (2003)  har i sin studie bland annat kommit fram till att erfarna bank-

män söker mer redovisningsinformation än oerfarna bankmän för att kunna fatta ett kreditbe-

slut, vidare har han kommit fram till att erfarna och oerfarna bankmän i samma utsträckning 

använder sig av liknande information i balansräkningen men att användningen av informatio-

nen i resultaträkningen skiljde sig något åt, vidare fanns det även skillnader i granskningen av 

den kvalitativa informationen dels på grund av att den kvalitativa informationen kräver små 

förkunskaper (ibid). Ulvenblad och Ulvenblad har i sin studie från 2012 kommit fram till att 

oerfarna banktjänstemän lägger större fokus på siffermaterialet och den finansiella informa-

tionen medan erfarna bankmän i större utsträckning lägger tyngdpunkten i relationen, det vill 

säga vid personen. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) har kategoriserat kreditbedömare som 

mindre erfarna med upp till och med 15års bankerfarenhet samt kreditbedömare med fler års 

erfarenhet än så inom yrket som mer erfarna. Faktorer som affärsidén och personen i sig är 

även de faktorer som erfarna kreditbedömare lägger stor vikt vid, det är med andra ord den 

mjukare informationen erfarna bankmän fokuserar vid enligt Ulvenblad och Ulvenblad 

(2012).  
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Gällande nyckeltal så framkom det i Anderssons (2003) studie att erfarna och oerfarna bank-

män i lika stor utsträckning lägger lika stort fokus på de mest utnyttjade nyckeltalen, soliditet 

och kassalikviditet, dessa var även de mest använda nyckeltalen både bland erfarna och oer-

farna bankmän. Även i Ulvenblad och Ulvendlads (2012) studie diskuteras nyckeltalen likvi-

ditet och kassaflöde men här är det istället de erfarna bankmännen som lägger fokus vid dessa 

medan de mindre erfarna bankmännen fokuserar mer på de historiska data som finns att tillgå 

i balansräkningen. Något som det också lades vikt på vid analysen i Anderssons (2003) studie 

är mängden information som användes för att bilda sig en uppfattning för att sedan kunna 

fatta ett beslut. Oerfarna bankmän använder sig enligt Andersson (2003) av mindre informa-

tion än erfarna bankmän för att nå ett ställningstagande. Utöver mängden information skiljer 

sig även tidsramen åt för när beslutet fattas, erfarna bankmän tar i regel mer tid på sig för att 

nå en ståndpunkt. ”Mångårigt erfarna bankmän tenderar, å andra sidan, att vilja undersöka 

en stor mängd information och vara försiktiga när det gäller att fatta beslut om krediter” 

(Andersson, 2003, s. 107). En av de mer betydande slutsatserna är att erfarna kreditbedömare 

över lag var mer benägna att ge avslag i motsats till de oerfarna kreditbedömarna (ibid). 

 

2.4 Modellen 

Modellen är baserad på vår teoretiska referensram som dels bygger på den information som 

behandlas och analyseras vid en kreditbedömning. Informationshanteringen innefattar de fem 

bedömningsfaktorerna personen, affärsidén, siffermaterialet, säkerheter samt det fysiska före-

taget genom företagsbesök också benämnda bedömningskriterier. Bedömningsfaktorerna kan 

vara både finansiella och icke-finansiella, vi har vidare med hjälp av tidigare forskning funnit 

stöd i att vikten av att den finansiella informationen är reviderad, kan spela en roll för kredit-

beslutet. Förutom uppdelningen av bedömningsfaktorerna har vi även funnit att erfarenhet kan 

påverka kreditprocessen i olika utsträckning. Vi har här valt att titta på erfarenhet ur två di-

mensioner, nämligen antal år samt utbildning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 2.4 Undersöknings- och analysmodell. 

 

Med antal år avser vi mäta antal år inom bank samt år med kreditgivning. Indelningen i antal 

år har vi gjort i likhet med Ulvenblad och Ulvenblad (2012) där vi kategoriserat erfaren/mer 

erfaren i intervallet 16-år och mindre erfaren i intervallet 0-15 år. Utbildning har vi valt att 

mäta i högsta utbildning och internutbildning. Högsta utbildning avser två kategorier där erfa-

ren/mer erfaren syftar på högskoleutbildning/universitetsutbildning som högsta nivå medan 

oerfaren/mindre erfaren syftar på gymnasieutbildning som högsta instans. Bedömningsfakto-

rerna är personen, affärsidén, siffermaterialet, säkerheter samt det fysiska företaget vid ett 

Erfarenhet 

Bedömningsfaktorer 

Reviderad 

Icke-finansiella Finansiella 

Antal år Utbildning 

Informationshantering 
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företagsbesök som Svensson och Ulvenblad utgått från i sin studie från 1994. De finansiella 

bedömningsfaktorerna avser här siffermaterialet och de övriga fyra faller in under boxen icke-

finansiella. 

 

2.5 Hypoteser 

När vi utformat våra hypoteser har vi utgått ifrån vår egenutvecklade undersöknings- och ana-

lysmodell under rubriken 2.4 som är sprungen ur vår teoretiska referensram där huvudkällorna 

vi använt oss av är Andersson (2003) som är byggd på Anderssons studie från 2001, Svensson 

och Ulvenblad (1994) samt Ulvenblad och Ulvenblad (2012). 

 

De fyra hypoteserna grundar sig i resonemanget om att kunskap om hur erfarna och oerfarna 

kreditbedömare fattar kreditbeslut är av intresse för såväl forskare som praktiker (Andersson, 

2003) samt att erfarenhet hos kreditbedömaren vanligast mäts i antal år personen arbetat med 

och hanterat kreditgivning till företag. Utbildning blev aktuellt då Ellström, Svensson och 

Åberg (2004) skriver att utbildning som ett mått på erfarenhet kan ha en inverkan utöver erfa-

renhet mätt i antal år då formell utbildning bidrar till förvärv av kunskap. Skillnaderna mellan 

mer och mindre erfarna kreditbedömare grundar sig bland annat på Andersson (2003) som 

skriver att en erfaren och kompetent kreditbedömare lättare bör kunna urskilja relevant infor-

mation som behövs för att kunna fatta ett rationellt beslut och att informationsbearbetning 

ställer stora krav på erfarenhet och kompetens hos kreditbedömaren. 

 

 Hypotes 1: Erfarna kreditbedömare mätt i antal år hanterar informationen vid en kre-

ditbedömning på ett annat sätt än oerfarna kreditbedömare. 

 Hypotes 2: Högre utbildade kreditbedömare hanterar informationen vid en kreditbe-

dömning på ett annat sätt än lägre utbildade kreditbedömare. 

 

Andersson (2003)  har i sin studie bland annat kommit fram till att erfarna bankmän söker mer 

redovisningsinformation än oerfarna bankmän för att kunna fatta ett kreditbeslut. Ulvenblad 

och Ulvenblad har i sin studie från 2012 kommit fram till att oerfarna banktjänstemän lägger 

större fokus på siffermaterialet och den finansiella informationen medan erfarna bankmän i 

större utsträckning lägger tyngdpunkten i relationen, det vill säga vid personen. Faktorer som 

affärsidén och personen i sig är de faktorer erfarna kreditbedömare lägger stor vikt vid, det är 

den mjukare informationen erfarna bankmän fokuserar vid enligt Ulvenblad och Ulvenblad 

(2012).  

 

 Hypotes 3: Skälen till en nekad kredit skiljer sig åt mellan mer och mindre erfarna 

kreditbedömare. 

 

Den vanligaste förekommande orsaken till att ett företags kreditansökan avslås är enligt Bruns 

(2003) bristfällig redovisningsinformation. Svensson och Ulvenblad (1994) skriver att bank-

män i första hand bedömer de tre faktorerna person, affärsidé samt siffermaterial för att däref-

ter göra en bedömning av säkerheterna. Svensson och Ulvenblad (1994) skriver vidare att det 

i praktiken har beviljats krediter endast på grund av goda säkerheter. Erfarna kreditbedömare 

avslår i motsats till sina oerfarna kollegor alltid kreditansökningar med bristande redovis-

ningsinformation (Beaulieu, 1994). Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att oerfarna 

banktjänstemän lägger större fokus på siffermaterialet och den finansiella informationen me-

dan erfarna bankmän i större utsträckning lägger tyngdpunkten i relationen, det vill säga vid 

personen men även på affärsidén vilket i sin tur medför att de avslagna krediterna begrundas 
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olika. En av Andersson (2003) mer betydande slutsatser är att erfarna kreditbedömare över lag 

var mer benägna att ge avslag i motsats till de oerfarna kreditbedömarna. 

 

 Hypotes 4: Vikten av att betona de finansiella bedömningarna samt fokus vid om de är 

reviderade skiljer sig åt beroende av erfarenhet. 

 

Det finns vid kreditbedömning två olika huvudtyper av information som vägs in i bedömning-

en, det är redovisningsinformation och information som inte går att utläsa ur redovisningen 

även benämnda kvantitativ/informell information samt kvalitativ/formell information. I största 

grad är det den finansiella informationen som är av betydelse för kreditbedömaren (Anders-

son, 2001) och Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att det i större utsträckning är de oer-

farna banktjänstemän som lägger tyngden vid de finansiella bedömningarna. Mängden infor-

mation som kreditbedömare går igenom kan variera, vilket gör att kreditbedömare prioriterar 

informationen de behandlar vid en kreditbedömning olika (Kling et al., 2003). En bank kräver 

i regel vid en kreditansökan ett material från företaget som omfattar resultat- och balansrap-

porter samt likviditetsbudget (Svedin, 1992). Detta material använder sedan bankens kredit-

bedömare för att med hjälp av vissa nyckeltal kunna skapa sig en bild av företaget och dess 

framtida utsikter som en del i bedömningen. Tillsammans med en bakåtblickande årsredovis-

ning som visar företagets ekonomiska historia, används även företagets budgetar och fram-

tidsplanering för att göra bedömningen så pricksäker som möjligt (Landström, 2003). Detta är 

en av de avgörande faktorerna som bidrar till att den informella informationen har en bety-

dande roll enligt Bruns (2003). För att en företagare som ansöker om lån ska bli beviljad en 

kredit förväntas denne kunna visa upp siffermaterial som kreditbedömaren sedan ska kunna 

granska och analysera (Svensson & Ulvenblad, 1994). Collis, Jarvis och Skerratts (2004) samt 

Blackwell, Noland och Winters (1998) konstaterar att reviderade räkenskaper i stor utsträck-

ning ligger till grund för beslutet av bankernas utlåning till små företag samt att banker är mer 

villiga att bevilja banklån till företag som besitter en reviderad årsredovisning Dock skriver 

Ulvenblad och Ulvenblad (2012) att det är faktorerna affärsidén och personen erfarna kredit-

bedömare lägger störst vikt vid och att det är de faktorerna mer erfarna kreditbedömare beto-

nar vid en kreditbedömning av företag. 

 

För att styrka våra hypoteser och analyserna kring hypoteserna återkopplar vi till vårt praktis-

ka och teoretiska problem: Är erfarenhet en faktor som bidrar till hur kreditbedömarna bär sig 

åt när de fattar beslut om kreditgivning till företag? Finns det skillnader mellan mer och mindre 

erfarna kreditbedömare vad gäller hur de framför allt bedömer och behandlar olika bedömnings-

faktorer och vilken inverkan och betydelse har bedömningen av informationen för det slutliga 

kreditbeslutet? Påverkas beslutet som kreditbedömare av att den finansiella informationen är 

reviderad med hänsyn till erfarenhet? Eftersom undersökningen grundar sig i att identifiera 

och förklara mönster i informationshanteringen vid en kreditbedömning utifrån kreditbedö-

marnas erfarenhet. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi vårt vetenskapliga synsätt, vår ansats och strategi samt de me-

todmässiga val och tillvägagångssätt vi valt att använda oss av vilket inbegriper undersök-

ningsdesignen samt urval vi gjort. Slutligen behandlas undersökningens kvalitet. 

 

Vi har valt att utföra en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning där syftet 

var att: 

 

 Identifiera och förklara mönster i informationshanteringen vid en kreditbedömning ut-

ifrån kreditbedömarnas erfarenhet. 

 

Vår undersökning är en analytisk undersökning vilken ofta innehåller någon form av hypotes-

prövning, detta utför vi i avsnittet empirisk analys och slutsatser. Förekommande begrepp är 

orsak och verkan och ett vanligt syfte med en analytisk undersökning är att kartlägga och för-

klara samband (Körner & Wahlgren 1996) vilket vi gör genom att undersöka om faktorer som 

erfarenhet har inverkan på hur de olika bedömningskriterierna beaktas för att sedan göra lik-

nelser dem emellan. Exempel på frågeställningar för en analytisk undersökning är; Hur påver-

kas..? Vilket samband finns mellan..? Finns det samband? 

 

3.1 Förstudie  

Vi har utfört en kvalitativ förstudie där vi intervjuat Linda Ericsson, kreditriskchef på Swed-

bank i Halmstad som behandlar kreditbedömningsprocessen och informationen som efterfrå-

gas, detta för att se om förutsättningarna för vår undersökning skulle vara gynnsamma samt 

att den bidragit till en del av vårt teoretiska problem, vikten av reviderad finansiell informa-

tion. En av huvudfrågorna som ställdes till L. Ericsson (personlig kommunikation, 14 decem-

ber, 2012) var vilken typ av information som efterfrågas vid en kreditbedömning för att kunna 

gör en bedömning och fatta ett beslut. L. Ericsson (personlig kommunikation, 14 december, 

2012) redogjorde för att kunna göra bedömningen vare sig ett företag anses kunna amortera 

och betala ränta eller inte (återbetala lånet) måste man se på hur företaget ser ut. Detta görs 

med hjälp av balansräkningen och resultaträkningen och utifrån dessa görs en bedömning av 

kassaflödet, då cashflow enligt L. Ericsson (personlig kommunikation, 14 december, 2012) är 

det som krävs för att ett företag i detta fall ska kunna sköta sina betalningar. Förutom finansi-

ella faktorer pratade L. Ericsson (personlig kommunikation, 14 december, 2012) om de icke- 

finansiella, mjuka faktorerna som verkar som ett komplement till de hårda/finansiella fakto-

rerna. Dessa måste i slutändan återspegla varandra för att ett pålitligt intryck ska kunna ges. 

Det som i denna förundersökning intresserade oss och som gjorde att vi vägt in en faktor gäl-

lande den finansiella informationen var fokus på att reviderad redovisningsinformation, det 

vill säga finansiell information, i många fall ger ett förstärkt intryck. L. Ericsson (personlig 

kommunikation, 14 december, 2012) beskrev att det kan uppstå problem om du som företag 

vänder dig till banken för ett lån och inte har någon revisor, då L. Ericsson (personlig kom-

munikation, 14 december, 2012) menar att när ett företags poster i balansräkningen inte har 

blivit reviderat medför det att det blir svårt för banken att låna ut kapital då banken lånar ut 

kapital i förhållande till de tillgångar som finns i företaget. Får banken inte bekräftade värden 

så som kundfordringar, varulager, fastigheter och maskiner i balansräkningen så brister in-

formationen. Vi har därför valt att i vår undersökning förutom att titta på hur de olika bedöm-

ningsfaktorerna förhåller sig till erfarenhet hos kreditbedömaren även valt att väga in vikten 
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av reviderad finansiell information utifrån faktorn erfarenhet och dess kategorisering, antal år 

inom bank, antal år med kreditgivning, högsta utbildning samt internutbildning. 

3.2 Kvantitativ metod 

Det finns enligt Backman (1998) två olika grupper av undersökningsmetoder vilka är den 

kvantitativa och den kvalitativa. De kvantitativa undersökningarna går till på så vis att man 

undersöker en större grupp och sammanställer resultaten i någon form av statistisk med hjälp 

av metoder som mynnar ut i eller kan omvandlas till numeriska observationer (ibid). Kvantita-

tiva metoder behandlar sådant som går att beskriva och analysera med siffror där en av den 

vanligaste undersökningsmetoden är enkäter bestående av ett frågeformulär, vilket i sin tur är 

sprunget ur operationaliseringen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Kvantitativa metoder 

passar även väldigt bra för att göra generaliseringar ifrån, i denna studie använder vi oss av en 

kvantitativ metod då vi skickat ut webbenkäter till samtliga bankkontor på tre banker i Sveri-

ge som vi sedan kommer att sammanställa för att utifrån resultaten analysera vår empiri som 

vi sedan kan styrka eller finna motsägelser i med den teoretiska referensramen vilket sedan 

kommer att resultera i ett generaliserbart resultat.  

 

Det är enligt Eliasson (2010) viktigt att välja ett tillvägagångssätt som ger så många svar som 

möjligt, en fördel med enkätundersökningar på Internet är att de är billiga att genomföra. Det 

finns även nackdelar med att skicka ut en enkät via internet istället för i pappersformat: det 

gäller att de som ska ta del av enkäten har tillgång till dator och behärskar tekniken, detta har 

vi säkrat genom att vårt urval består av e-post adresser till kontorschefer på bankkontor runt 

om i Sverige. En enkät kan även medföra en lägre svarsfrekvens då den mänskliga kontakten 

saknas, något som kan öka antalet svar enligt Eliasson (2010) är att skicka ut påminnelser, 

vilket är något som har gjorts både via e-post (se bilaga 3) och telefon för att få en så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Kvantitativa metoder kräver enligt Eliasson (2010) mycket plane-

ring och förberedelser då en kvantitativ undersökning inte går att komplettera vid ett senare 

tillfälle. Fördelarna blir dock att det går att analysera det insamlade materialet upprepade 

gånger. Kvantitativa undersökningar lämpar sig enligt Eliasson (2010) även bra för att täcka 

in flera olika områden i undersökningen, på så sätt går det att ställa frågor om många olika 

förhållanden som kan ha betydelse för undersökningen vilket vi har då vi tillsammans med 

andra grupper undersöker variabler som påverkar en kreditbedömning och dess beslut. 

 

3.3 Positivism 

Thurén (2007) påstår att det finns två huvudsakliga vetenskapsinriktningar, hermeneutik och 

positivism. Enligt positivisterna finns det två källor till kunskap, det som kan iakttas med 

människan sinne och det som kan räknas ut med dess logik. För att de ska få fram positiv kun-

skap, med andra ord absolut kunskap, så ska människan först kritiskt undersöka alla iakttagel-

ser och påståenden för att sedan endast lita på de fakta som med all sannolikhet kan anses 

säkerställd (ibid). Enligt Patel och Davidson (2011) formuleras en hypotes som sedan genom-

går en empirisk prövning för att testa hypotesen. Efter det så analyseras all fakta som logiskt 

fåtts fram och först därefter kan slutsatser dras enligt positivismen (Thurén 2007).  

 

Vi har i vår studie utifrån vår teoretiska referensram arbetat fram en modell som vi sen formu-

lerat frågor utifrån och sammanställt i en enkät. Frågorna i enkäten bygger vår empiriska 

prövning på för att sedan statistiskt testa om våra hypoteser har förankring i verkligheten. Ef-

tersom studien är uppbyggd på detta sätt gör detta att uppsatsen präglas av ett positivistiskt 

synsätt. Genom detta synsätt kan vi förklara och analysera respondenternas svar och med 

hjälp av det empiriska och teoretiska materialet vi samlat in dra slutsatser. 
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3.4 Deduktion 

Enligt Thurén (2007) finns det två olika sätt att dra slutsatser, det är genom induktion eller 

genom deduktion. Induktion bygger på att allmänna slutsatser dras baserade på empirisk fak-

ta. Med en induktiv ansats kan man komma fram till större eller mindre sannolikheter men 

man kan enligt Thurén (2007) aldrig uppnå en hundraprocentig säkerhet. Vid ett induktivt 

arbetssätt går forskaren in med ett öppet sinne inför forskningen för att sedan när forskningen 

redan är utförd gå in och studera vad tidigare forskare gjort (Jacobsen, 2002). Det faktum att 

forskningen blir baserad på empiri som är typisk för en viss människogrupp, situation eller 

tidpunkt gör att slutsatsen från den blir svår att generalisera (Patel & Davidson, 2011). 

 

Deduktion däremot innebär att man drar slutsatser med hjälp av logik och den kommer att 

anses som giltig om den är logiskt sammanhängande. Enligt Jacobsen (2002) innebär ett de-

duktivt sätt att dra slutsatser på att utgå från tidigare forskning och därifrån utforma sin forsk-

ning, detta har vi gjort då vi utifrån vår huvudkälla Andersson (2001) byggt vidare på erfaren-

het som en påverkande faktor vid informationshantering. Enligt Patel och Davidson (2011)  

karaktäriseras det deduktiva sättet med att forskaren drar slutsatser från redan befintliga teori-

er och utifrån dessa studerar forskningsgapet på ett objektivt sätt. Nackdelen med detta sätt 

kan vara att forskaren kan påverkas av redan befintliga teorier och det kan leda till att denne 

inte upptäcker eventuella nya iakttagelser som vore intressanta att lyfta fram (Patel & David-

son, 2011), för att inte låsa oss vid enbart erfarenhet på de sätt som de flesta tidigare studier 

utgått ifrån (antal år) har vi även vägt in utbildning samt vikten av reviderad finansiell infor-

mation för att upptäcka nya iakttagelser som kan komma att bidra till teorin och praktiken. 

 

Undersökningen präglas av en deduktiv strategi då vi först läst in oss på ämnet och samman-

ställt redan befintlig teori från tidigare forskningar och först efter det tagit fram materialet 

som kommer att utgöra vår forskning, vilket beskrivs av Patel och Davidson (2011) som skri-

ver att en deduktiv ansats kännetecknas av att man testar allmänna principer och befintliga 

teorier genom att ställa upp hypoteser som senare prövas gentemot ett empiriskt material för 

att sedan dra slutsatser. 

 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Primär- och sekundärdata 

Primär betyder grundläggande/ursprunglig så primärdata är med andra ord förstahandsdata 

(Nationalencyklopedin, 2013). Med primärdata menas att data är insamlad för att besvara den 

specifika frågeställningen och att frågeställningen varit medveten och planerad innan själva 

undersökningen äger rum (Faarup & Hansen, 2011). Magisteruppsatsen ingår i en studie som i 

sin tur ingår i en större forskningssatsning avseende kommersialisering av affärsmodeller som 

bedrivs inom CIEL – Centrum för Innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning – vid 

Högskolan i Halmstad. Forskningsgruppen består av professor Mike Danilovic, ek. dr. Pia 

Ulvenblad och fil. lic/jur. kand. Per-Ola Ulvenblad samt magisterstudenterna Stina Johansson, 

Josefina Thorén, Lina Engdahl och Sofia Roos. Primärdatan till har utgjorts av frågorna 1, 4-

7, 19-30, 33-34 samt 35b (se bilaga 1) i enkäten som skickats ut till 790 chefer på bankkontor 

i Sverige den 20-21 april. Utformningen av enkäten följer längre ner. 
 

För att finna vår sekundärdata som brukar bestå av tidigare forskning kring ämnet vilken är 

nödvändig för att genomföra en studie (May, 2001) har vi använt oss av sökord som know-

ledge, experience, decision-making, credit, loan, finanance, bedömningskriterier, kreditgiv-

ning, banks, lending, kredithantering. De databaser vi använt oss av för att söka artiklar är: 
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Summon, Google scholar, ABI Inform, IESBS samt Emerald. Litteraturen som använts har vi 

funnit på Högskolan i Halmstads samt Högskolan Västs bibliotek. För att utöka våra källor 

har vi använt oss av andra uppsatsers referenslistor. Våra huvudkällor är Anderssons studier, 

Svensson och Ulvenblad (1994) samt Ulvenblad och Ulvenblad (2012) som utfört studier om 

hur erfarenhet påverkar informationshanteringen vid kreditgivning till småföretag.  

 

3.5.2 Operationalisering 

Studien grundar sig i att identifiera och förklara mönster i informationshanteringen vid en 

kreditbedömning utifrån kreditbedömarnas erfarenhet. För att kunna analysera vårt motiv har 

vi utgått från vår teoretiska referensram och begrepp därifrån, vilket Eliasson (2010) beskriver 

är operationaliseringens innebörd. För att kunna analysera om kreditbedömarnas erfarenhet 

ger upphov till mönster i informationshanteringen vid en kreditbedömning har vi valt att ut-

forma en webbenkät med påståenden och frågor om erfarenhet, bedömningskriterier och kre-

ditbedömning. 

 

Vi har i grunden utgått från de fem C och efter att ha gått igenom tidigare studier valt att an-

vända oss av indelningen Svensson och Ulvenblad (1994) använder sig av enligt nedan. 

 

 
Figur 3.5.2 Egenutvecklad modell över bedömningskriterier, Svensson och Ulvenblad (1994). 

 

Erfarenhet hos kreditbedömaren mäts vanligast i antal år personen arbetat med och hanterat 

kreditgivning i detta fall till företag. Vi har utöver antal som mått på erfarenhet även valt att 

väga in utbildning som en faktor vilken vi anser kan tillräknas erfarenhet ifall kreditbedöma-

rens utbildning i fråga är av en högre grad samt om respondenterna genomgått internutbild-

ning. Vi anser att utbildning som ett mått på erfarenhet kan ha en inverkan på informations-

hanteringen då formell utbildning bidrar till förvärv av kunskap (Ellström, Svensson & Åberg, 

2004). Erfarenhet mätt i utbildning har vi kategoriserat enligt följande: de kreditbedömare 

som genomgått internutbildning anses mer erfarna lika så de som har utbildning vid en hög-

skola/universitet klassas som mer erfarna medan de som har gymnasiet/studentexamen som 

högsta examen räknas till kategorin mindre erfarna. I likhet med Ulvenblad och Ulvenblad 

(2012) har vi valt att kategorisera kreditbedömare som mindre erfarna med upp till och med 

15års bankerfarenhet samt kreditbedömare med 16år och mer erfarenhet inom yrket som mer 

erfarna. Likaså har vi delat in antal år med kreditgivning efter ovan nämnda kategoriseringar 

för att kunna göra eventuella jämförelser dem emellan. 

 

 

 
   Bedömningskriterier 
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3.5.3 Enkätens utformning 

Enkäten består av 44 frågor och är indelade i 9 delar som hanterar individen/erfarenhet, orten, 

bankkontoret, bedömningskriterier/kreditbedömning, påverkan, risker, att övertyga/bevilja en 

kredit, de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel III) samt nätverket. Eftersom alla bankkontor 

inte har kreditgivning till företag inleds enkäten med frågan ”Vi har kreditgivning till företag 

på vårt kontor?”.  

 

Det är enligt Eliasson (2010) viktigt att formulera minst en fråga för varje variabel, detta har 

vi gjort då vi gått igenom vår teori och på så sätt formulerat frågor utifrån påståenden i varje 

del för att vara säkra på att vi täcker in alla delar i vår teoretiska referensram. Enligt Eliasson 

(2010) kan frågorna i ett formulär vara antingen öppna eller slutna, en öppen fråga tillåter den 

som svarar att själv formulera sitt svar medan en sluten fråga anger vissa svarsalternativ. Det 

finns för- och nackdelar med båda typerna av frågor, fördelen med öppna frågor är i enlighet 

med Eliasson (2010) att så mycket information som möjligt kan täckas in men nackdelen upp-

står då bearbetningen av svaren ska genomföras. Fördelen med slutna frågor menar Eliasson 

(2010) är att svaren man får tillbaka är användbara och många tycker att den typen av frågor 

är lätta att besvara vilket i sin tur leder till att man kan räkna med att få många svar på slutna 

frågor, nackdelen blir dock att man kan gå miste om svarsalternativ. Vi har i vår enkät i hu-

vudsak utformat slutna frågor/matrisfrågor med svarsalternativ från 1-5 där ett motsvarar 

oviktigt, nästan aldrig eller stämmer inte alls och fem motsvarar mycket viktigt, nästan alltid 

eller stämmer helt och hållet. Vi har även valt att lämna ett svarsalternativ ”annat” där re-

spondenten kan skriva fritext och vi har på så sätt som Eliasson (2010) skriver försäkrat oss 

om att inte gå miste om eventuella svarsalternativ som vissa respondenter kanske tycker be-

svarar frågan bättre, respondenternas svar gav dock inte upphov till något avvikande och vi 

har därför inte analyserat det svarsalternativet i vår hypotesprövning. De övriga frågorna är 

envalsfrågor. 

 

Enligt Eliasson (2010) kan man med fördel titta på undersökningar som andra utfört tidigare 

inom samma område för att på så sätt få idéer till frågor, när vi formulerat våra frågor har vi 

baserat dessa på tidigare enkäter, bland annat har vi utgått från Ulvenblads tidigare enkät från 

år 2000 samt på vår teoretiska referensram, på så sätt menar Eliasson (2010) att vår undersök-

ning relaterar till befintlig forskning i form av de tidigare undersökningarna. Frågorna har vi 

sedan skickat till vår handledare Per-Ola Ulvenblad som till viss del omformulerat frågorna 

samt sammanställt enkäten så att hela forskningsgruppen ska kunna utvinna relevant empiri 

utan att enkäten blir för lång eller komplex, vilket medför att alla svarsalternativen inte alltid 

är använda i just vår undersökning. Vi tror att detta sätt medför att vi har bra och relevanta 

frågor som grund till vår undersökning eftersom frågorna dels är testade i tidigare studier.  

 

Eliasson (2010) skriver att negationer och ledande frågor bör undvikas och att frågorna ska 

formuleras med ett vardagligt språk vilket i sin tur ger en förbättrad svarsfrekvens då frågorna 

är lätta att förstå och besvara. En lyckad enkät bör vara utformad efter en tydlig struktur (Eli-

asson, 2010), vilket vi skapat genom att sätta frågor som handlar om samma område tillsam-

mans under en rubrik på så sätt blir det tydligt för respondenten vad frågorna behandlar. En 

annan fördel enligt Eliasson (2010) är att lägga de mer enkla och faktainriktade frågorna först 

och de mer komplexa frågorna senare, det är på detta sätt enkäten är uppbyggd. För att nå en 

högre svarsfrekvens från sin enkät skriver Eliasson (2010) att man med fördel bör ange syftet 

med undersökningen i början av formuläret samt ange varför just den som fått enkäten har 

betydelse för undersökningen, vilket vi gjort genom att bifoga ett följebrev (se bilaga 2). En-

ligt Eliasson (2010) är den som deltar i undersökningen inte intressant i sig själv utan det är 

att ta reda på hur utbredda olika förhållanden och värderingar är bland de som ingår i under-
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sökningen, vi har därför valt att i följebrevet försäkra anonymitet både gällande person och 

bank. En sådan försäkran kan i överensstämmelse med Eliasson (2010) även göra responden-

terna mer benägna att svara på frågorna. För eventuella frågor som uppstår eller om respon-

denterna vill ta del av undersökningens resultat har vi lämnat möjligheten då kontaktuppgifter 

till vår handledare angetts då undersökningen är en del i ett forskningsprojekt. 

  

Till grund för våra frågor är våra hypoteser vilka är formulerade utifrån befintlig teori inom 

området. Våra frågor i enkäten är uppbyggda efter vår modell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undersöknings- och analysmodell. 

 

 

1. Individen/erfarenhet, fråga 1, 4-7 

Dessa frågor är ställda för att kunna beskriva erfarenhetens påverkan vid informa-

tionshanteringen både utifrån antal år samt utbildning. Fråga 1 är en allmän fråga för 

att konstatera vare sig kreditgivning erhålls eller ej på respektive kontor. Fråga 4 och 5 

avser boxen utbildning. Fråga 6 och 7 faller inom ramen för boxen med antal år. 

 

2. Bedömningskriterier/ kreditbedömning, fråga 19-30 

Frågorna avser få fram empiri avseende kreditbedömningskriterierna och dess betydel-

se och påverkan för kreditbedömningen samt beslutet, frågorna kommer även att ana-

lyseras med frågorna som rör erfarenhet för att på så sätt få fram vare sig erfarenhet 

har en påverkan eller ej samt i vilken utsträckning den i sådana fall påverkar. Frågorna 

kan placeras i boxarna informationshantering vilket är det övergripande ordet för vad 

bedömningsfaktorerna erhåller, bedömningsfaktorer eftersom frågorna är ställda för att 

utfå empiri kring de fem bedömningskriterierna samt boxarna icke-finansiella och fi-

nansiella då vi kategoriserat bedömningsfaktorerna efter dessa, fråga 25 siffermateria-

let faller under finansiella. Fråga 33 avser hypotes tre och faller inom ramarna för be-

dömningsfaktorer samt underkategorierna finansiella och icke-finansiella. Fråga 35 b 

samt 25 g avser hypotes fyra och kan förklaras av boxen bedömningsfaktorer och dess 

underkategorier.  

 

3.6 Urval  

Vi har valt att utföra en enkätundersökning vilken omfattar tre landsomfattande banker i Sve-

rige vilka kräver anonymitet, vilket resulterat i 790 utskickade webbenkäter. Populationen för 

vår urvalsram är banktjänstemän som i sitt vardagliga arbete är i kontakt med kreditbedöm-

ning på företagssidan, vi har med hjälp av bankernas hemsidor samt söktjänsten eniro tagit 

Erfarenhet 

Bedömningsfaktorer 

Reviderad 

Icke-finansiella Finansiella 

Antal år Utbildning 

Informationshantering 
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reda på kontaktuppgifter och sänt ut enkäten till respektive kontor. Har mottagaren av mailet 

ansett att någon annan eller fler än honom/henne själv kan svara på enkäten har möjligheten 

att skicka vidare enkäten funnits. Enligt Eliasson (2010) är det oavsett hur urvalsramen tagits 

fram, viktigt att urvalsramen är så fullständig som möjligt för att kunna säga att slutsatserna 

gäller för hela populationen.  

 

3.7 Bortfallsanalys 

 

 Value Count Percent 

Valid Values 
1,00 Ja 150 98,7% 

2,00 Nej 1 0,7% 

Missing Values System  1 0,7% 

 Tabell 3.7 Svarsfrekvens webbenkät. 

 

Utifrån de 790 respondenter vi skickade ut webbenkäten till har 152 respondenter enligt tabell 

3.7 svarat på enkäten den 9 maj vilken var vår deadline för att undersökningen inte skulle dra 

ut allt för länge på tiden och för att vi skulle hinna med att analysera vårt inkomna material 

och medförde att svarsfrekvens uppgick till 19,2%, vilket medför ett bortfall på 80,8%. Av de 

152 svar vi erhöll var 150 bearbetningsbara, de två respondenters svar som inte gick att bear-

beta hade svarat nej på frågan om de har kreditgivning till företag på sitt kontor respektive 

inte svarat på enkäten alls vilket går att utläsa i tabell 3.7, vilket medfört att respondenterna 

räknats bort. Vi har därmed 150 respondenter och utgör därefter en svarsfrekvens på 19%. Av 

de 19% har 122 respondenter, vilket utgör 81,3%, svarat fullständigt på webbenkäten vid 

slutdatumet den 9 maj. Vi har utgått från alla respondenter, det vill säga 19%, när vi samman-

ställt och analyserat resultatet då vi anser alla svar vara av stor vikt oavsett om enkäten är full-

ständigt besvarad eller ej. I en kvantitativ metod blir bortfallet oftast stort vilket vi upplevt 

med ett bortfall på 80,8% men vi anser att vi kan generalisera vårt resultat. Om vi istället valt 

en kvalitativ metod skulle vi inte kunna dra generella slutsatser vilket vår studie grundar sig 

på. Svarsfrekvensen anses tillräcklig för att kunna användas i en d-uppsats för att kunna ana-

lysera och dra slutsatser ifrån då det internationellt sett finns publiceringar med lägre än 16 % 

svarsfrekvens. 

 

De bortfallsorsaker som framkommit när vi ringde till respondenterna för att påminna om 

enkäten samt få fram varför de ej valt att svara på enkäten är tidsbrist och prioritering, att frå-

gorna berört information som anses som allt för känsliga, enkäten har lagt sig i mappen 

skräppost, en del av respondenterna angav även att de endast fått påminnelsemailet och inte 

det ursprungliga mailet med enkäten. Det var tiden som var den största orsaken, inte att det 

var omöjliga frågor. Efter att vi första gången skickat ut enkäten skickade vi en påminnelse 

via mail och därefter ringde vi även runt till de respondenter som inte besvarat enkäten i ett 

försök att öka svarsfrekvensen ytterligare. Detta lyfte frekvensen något men inte i någon stör-

re utsträckning. Dock fick vi veta av de respondenter vi talade med i telefon att de får in otro-

ligt många enkäter från studenter som skriver uppsatser under våren och att de därför inte har 

möjlighet att besvara alla, det här ser vi som en av förklaringarna till den låga svarsfrekven-

sen. En annan bortfallsorsak skulle kunna vara att de kontorschefer som mottagit mailet inte 

erhåller kreditgivning till företag på kontoret och istället för att svara nej på den frågan valt att 

inte besvara frågan alls. Vi kan dock inte urskilja om bortfallet av respondenterna tillräknas 

mer eller mindre erfarna då enkäten är helt anonym. Därför är det svårt att analysera de som 

inte besvarat undersökningen, om resultatet påverkats av det stora bortfallet är inget vi direkt 
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kan veta. Att majoriteten av de respondenter inom grupperna som besvarat enkäten i stor ut-

sträckning besvarat frågorna/påståendena likartat tyder på att resultatet inte skulle påverkats 

nämnvärt av en större svarsfrekvens utan att det snarare skulle styrka de resultat vi redan sett.  

 

3.8 Analysmetod  

När vi analyserat vårt material har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) som enligt Eliasson (2010) är ett av de mest använda pro-

grammen för att analysera kvantitativa data. Vi utarbetade sedan en kodmall (se bilaga 4) som 

datainsamlingen sedan registrerades efter med hjälp av SPSS. När alla svar var inmatade ut-

förde vi sedan statistiska tester med hjälp av de befintliga analysverktygen SPSS erhåller. Vi 

har valt att koda om erfarenhetsvariablerna då vi eftersökte endast två grupper inom varje 

erfarenhetskategori, kategorierna ser ut enligt följande: antal år inom bank samt antal år med 

kreditgivning, 0-15år respektive 16-år och högsta utbildning gymnasium respektive högskola. 

Vi har även valt att inte analysera variabeln internutbildning (fråga 5) då spridningen inom 

den variabeln var väldigt liten och samtliga kreditbedömare oavsett mer eller mindre erfarna 

genomgått interutbildning. 

 

När vi utfört analyserna utifrån våra hypoteser har vi valt att till största delen begränsat oss till 

att analysera de fem bedömningskriterierna; personen, affärsidén, siffermaterialet, säkerheter 

samt företagsbesök då datamängden annars hade blivit allt för stor och omfattande. Vi har i de 

fall då ett signifikant samband uppstått valt att analysera just den bedömningsfaktorn närmare 

för att mer specifikt se vart signifikansen uppstått. 

 

För att bestämma vilka tester som var lämpligast att använda på våra hypoteser har vi utgått 

från skalnivåerna på våra frågor vilka innehar nominal och ordinal datanivå. Tester som bäst 

lämpar sig för datanivå på nominal och ordinal datanivå enligt Dahmström (2011) är Chi-två 

test och vi har därför valt att använda oss av just Chi-två test när vi utfört våra tester utifrån 

våra hypoteser. Wahlgren (2008) skriver dock att när de förväntade frekvenserna är mindre än 

fem i korstabellerna så används istället Fishers exakta test då Chi-två testet ställer krav på de 

förväntade frekvenserna, vi har när detta inträffat istället för att använda oss av signifikansen i 

Chi-två testet använt oss av signifikansen i Fishers exakta test. För att en hypotes inte ska för-

kastas så krävs en signifikans på högst 5% vilket innebär att det med minst 95% sannolikhet 

kan sägas existera ett statistiskt säkerställt samband eller skillnad beroende av hur hypotesen 

är formulerad (Wahlgren, 2008). Syftet med Chi-två testerna är med andra ord att fastställa 

om det finns något samband mellan variabler eller skillnader mellan olika kategorier. Vi har 

också använt oss av frekvenstabeller och korstabeller för att beskriva vår statistik och på så 

sätt fått en överskådlighet, vi har på så sätt också kunnat utläsa tendenser även fast det inte 

finns en statistisk säkerställd skillnad eller samband. 

 

3.9Validitet och reliabilitet 

När en kvantitativ undersökning utförs är det viktigt att man är noga med reliabiliteten och 

validiteten. För att en undersökning ska ha reliabilitet, vara tillförlitlig, krävs det att under-

sökningarna är korrekt utförda (Thurén, 2007). Enligt Eliasson (2010, s. 14) svarar undersök-

ningens reliabilitet på frågan: ”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi 

upprepar den under så likartade förhållanden som möjligt?”. För att försäkra oss om att vår 

undersökning uppnår en hög reliabilitet har vi utfört och bearbetat våra mätningar noggrant, vi 

har exempelvis valt att mäta variabeln erfarenhet på olika sätt och i olika sammanhang för att 

ta reda på om erfarenhet är en påverkande faktor till hur informationshanteringen viktas samt 
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om den har en inverkan på hur olika variabler påverkar ett kreditbeslut. Vi har även förberett 

undersökningen väl då vi tillsammans med de andra grupperna i undersökningen tillsammans 

arbetat fram en enkät så att enkäten verkligen efterfrågar det som vi avser att mäta. För att 

data inte skulle felregistreras och kodats fel har vi arbetat fram en kodmall samt använt oss av 

SPSS för korrekt inmatning av vår erhållna data.  

 

Lika viktigt som det är att undersökningen har hög reliabilitet är det att den har en hög validi-

tet, hög reliabilitet är nödvändigt för hög validitet. Validitet innebär enligt Thurén (2007) att 

det man ville undersöka är det som blir undersökt och inget annat. Då vi har som avsikt att 

undersöka huruvida erfarenhet påverkar informationshanteringen och hur de olika bedöm-

ningskriterierna viktas har vi utformat en undersöknings- och analysmodell och hypoteser 

gällande detta som vi sedan testat och analyserat för att kunna dra relevanta slutsatser. Vi har 

också varit noga med att definiera de olika begrepp vi använt oss av och i så stor utsträckning 

som möjligt försökt att få de att stämma överrens med de teoretiska definitionerna, vi har ex-

empelvis härlett definitionen erfarenhet i antal år till Ulvenblad och Ulvenblads (2012) grup-

pering av erfarenhet.  
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4 Empirisk analys och slutsatser 

4.1 Beskrivning av variabeln erfarenhet 

Nedan redogörs för erfarenhetsvariablerna högsta utbildning och antal år. Vi har inte presente-

rat variabeln internutbildning (fråga 5) då spridningen inom den variabeln var väldigt liten 

och samtliga kreditbedömare oavsett mer eller mindre erfarna genomgått interutbildning i 

samma utsträckning. I hypotesprövningen har vi slagit ihop gruppindelningarna som gjorts i 

enkäten då vi kategoriserat våra variabler till endast två grupper per variabel vilket går att 

utläsa i metoden. 

 

Antal år Antal          

Bank 

Procent                         

Bank 

 Antal           

Kreditgivning 

Procent Kre-

ditgivning 

0-15 år      53   34,9            84         55,3 

16- år      92   60,5   61         40,1 

Ej besvarat frågan        7     4,6    7 4,6 

Totalt    152 100          152       100 
Tabell 4.1.1 Fördelningen av antal år som erfarenhetsvariabel. 

 

Av de 145 kreditbedömare som besvarade frågan angående arbetslivserfarenhet inom bankvä-

sendet så framkommer det i tabell 4.1.1 att 60,5% hade mer än 16 års erfarenhet. De respon-

denter med 0-15 års arbetslivserfarenhet motsvarades av 34,9% av de som svarat på frågan. 

55,3% av de 145 kreditbedömare som besvarade frågan angående arbetslivserfarenhet av kre-

ditbedömning hade 16 år eller mer bakom sig inom branschen enligt tabell 4.1.1. De kreditbe-

dömarna med 0-15 års erfarenhet av kreditgivning motsvarade 55,3% av respondenterna. 

 

 

Högsta Utbildning       Antal       Procent 

Gymnasiet/studentexamen         40           26,3 

Högskola       106           69,7 

Ej besvarat frågan           6          4 

Totalt        152       100 
Tabell 4.1.2 Fördelningen av erfarenhetsvariabeln högsta utbildning. 

 

Den beskrivande statistiken över variabeln ”högsta utbildning” i tabell 4.1.2 visar att av de 

146 som svarade på frågan var det 69,7% vars utbildning innebar högskola som högsta instans 

samt 26,3% vars högsta utbildnings nivå motsvaras av gymnasiet/studentexamen.  

 

4.2 Hypotesprövning 

De tabeller som varit av vikt är presenterade i den löpande texten, övriga tester finns att tillgå 

i bilaga 5. Vi har i hypotes ett och två valt att enbart analysera de enskilda bedömningskriteri-

erna (fråga 21-29) i de fall då en signifikans avseende fokus på respektive kriterier uppstått. 

För att en hypotes ska betraktas som sann krävs ett signifikant värde på högst 5%. 

4.2.1 Hypotes 1  

Hypotes 1: Erfarna kreditbedömare mätt i antal år hanterar informationen vid en kreditbe-

dömning på ett annat sätt än oerfarna kreditbedömare. 
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För att testa hypotes ett har vi använt oss av frågorna 6,7 och 19 samt 27 efter signifikant ut-

slag.  

 

Antal år inom bank 

 

 

 

 

Antal år inom bank 

 

Vikt vid företagsbesöket 

 

 

   Total Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

 

0-15år 
Antal 1 8 30 12 51 

Procent 2,0% 15,7% 58,8% 23,5% 100,0% 

16-år 
Antal 2 4 41 38 85 

 Procent 2,4% 4,7% 48,2% 44,7% 100,0% 

 Totalt 
Antal 3 12 71 50 136 

Procent 2,2% 8,8% 52,2% 36,8% 100,0% 

Tabell 4.2.1.1  Deskriptiv statistik, antal år inom bank/företagsbesöket. 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,950
a
 3 ,030 

N of Valid Cases 136   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,13. 

Tabell 4.2.1.2  Signifikansnivå, antal år inom bank/företagsbesöket. 

 

Signifikansnivåerna gällande år inom bank i förhållande till de olika bedömningskriterierna 

uppnådde förutom på bedömningskriteriet företagsbesök en signifikansnivå överstigande 5% 

vilket medför att vi inte kan påvisa att erfarenhet i form av antal år inom bank ger upphov till 

hur skillnader i hur personbedömningen, affärsidén, siffermaterialet samt säkerheterna viktas. 

När vi ställde erfarenhet avseende antal år inom bank i förhållande till företagsbesök uppnåd-

de vi enligt tabell 4.2.1.2 en signifikansnivå på 3% vilket är lägre än den statistiska felmargi-

nalen på 5% som påvisar att det finns en signifikant skillnad mellan antal år inom bank och 

bedömningskriteriet företagsbesök. Kreditbedömare med mer erfarenhet (16 år eller mer inom 

bank) anser i större utsträckning att vikten vid företagsbesöket är ganska viktigt eller mycket 

viktigt vid en kreditbedömning till skillnad från mindre erfarna kreditbedömare (0-15år inom 

bank) som i större utsträckning anser företagsbesöket vara varken viktigt eller oviktigt enligt 

tabell 4.2.1.1. 
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Bedömningskriteriet företagsbesök 
 

 

 

 

Antal år inom bank 

Företaget ordning och reda  

Totalt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

 

0-15år 
Antal 3 26 20 49 

Procent 6,1% 53,1% 40,8% 100,0% 

16-år 
Antal 1 28 55 84 

Procent 1,2% 33,3% 65,5% 100,0% 

Totalt 
Antal 4 54 75 133 

Procent 3,0% 40,6% 56,4% 100,0% 

Tabell  4.2.1.3 Deskriptiv statistik, antal år inom bank/ordning och reda. 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,807
a
 2 ,012 

N of Valid Cases 133   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,47. 

Tabell 4.2.1.4 Signifikansnivå, antal år inom bank/ordning och reda. 

 

För att se mer specifikt vart skillnaderna ligger inom kriteriet företagsbesök har vi analyserat 

de olika svarsalternativen avseende fråga 27, det fysiska företaget. När vi ställde svarsalterna-

tiven aktivitet, lager och inventarier mot antal år inom bank uppnådde alla en signifikans över 

5%, således finns det inte en signifikant skillnad som påvisar att kreditbedömares erfarenhet 

mätt i antal år inom bank ger upphov till skillnader avseende viktningen av ovanstående vari-

abler. Svarsalternativet ”ordning och reda” gav dock upphov till en signifikansnivå på 1,2% 

enligt tabell 4.2.1.4 vilket gör att vi med 98,8% säkerhet kan säga att företagets ordning och 

reda ger upphov till skillnader vid viktning av bedömningskriteriet företagsbesök.  

 

Antal år med kreditgivning 

Signifikansnivåerna gällande år med kreditgivning i förhållande till de olika bedömningskrite-

rierna uppnådde en signifikansnivå överstigande 5% vilket medför att vi inte kan påvisa att 

erfarenhet i form av antal år med kreditgivning ger upphov till hur skillnader i hur personbe-

dömningen, affärsidén, siffermaterialet, säkerheterna samt det fysiska företaget genom före-

tagsbesök viktas. Det finns dock skillnader i viss mån då kreditbedömare med mindre erfa-

renhet (0-15år med kreditgivning) tenderar att tycka att siffermaterialet i allt större utsträck-

ning är mycket viktigt, även så gäller detta för säkerheterna. De mer erfarna kreditbedömarna 

tenderar istället att anse att vikt vid personen, affärsidén samt företagsbesöket är mycket vik-

tigt avseende procenttalen inom de två grupperna.  

4.2.2 Analys och slutsats hypotes 1 

Det vi vill analysera med denna hypotes är huruvida kreditbedömarens erfarenhet mätt i antal 

år visar en skillnad mellan hur mer och mindre erfarna kreditbedömare lägger viktning vid de 

fem bedömningskriterierna samt den information som behandlas inom dessa. Vi fick en signi-

fikans på 3% vilket påvisar att det finns en signifikant skillnad mellan antal år inom bank och 
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bedömningskriteriet företagsbesök. Det framkommer att kreditbedömare med mer erfarenhet 

(16 år eller mer inom bank) ansåg i större utsträckning att vikten vid företagsbesöket är gans-

ka viktigt eller mycket viktigt vid en kreditbedömning till skillnad från mindre erfarna kredit-

bedömare (0-15år inom bank) som i större utsträckning ansåg företagsbesöket vara varken 

viktigt eller oviktigt. Svensson och Ulvenblad (1994) skrev att de intryck som fås vid före-

tagsbesöket har en stor betydelse då de i slutändan inför ett kreditbeslut jämförs med den in-

formation som företaget redovisat. Inget sägs om det är mer eller mindre erfarna kreditbedö-

mare som anser företagsbesöket vara av stor vikt utan att det är kreditbedömare i allmänhet 

som anser att företagsbesöket har en stor betydelse vid en kreditbedömning men testet av vår 

hypotes visar att det är kreditbedömare med mer erfarenhet inom bank som anser företagsbe-

söket vara ganska viktigt eller mycket viktigt. Vidare skriver Svensson och Ulvenblad (1994) 

att de intryck som fås vid företagsbesöket har en stor betydelse då de i slutändan inför ett kre-

ditbeslut jämförs med den information som företaget redovisat och att bedömningarna i så stor 

utsträckning som möjligt bör spegla varandra, detta var något som också L. Ericsson (person-

lig kommunikation, 14 december, 2012) påpekade. Vi fördjupade analysen av bedömningsva-

riabeln företagsbesök där svarsalternativet ordning och reda gav upphov till en signifikansnivå 

på 1,2% vilket gör att vi med 98,8% säkerhet kan säga att företagets ”ordning och reda” ger 

upphov till skillnader vid viktning av bedömningskriteriet företagsbesök. Erfarna kreditbedö-

mare tenderar att i större utsträckning tycka att det är mycket viktigt att framför allt bedöma 

ordning och reda när det gäller det fysiska företaget vid ett företagsbesök. Vi kunde dock inte 

statistiskt säkerställa några skillnader avseende antal år med kreditbedömning och antal år 

inom bank gällande övriga bedömningsfaktorer men vi kunde ändå se att det fanns skillnader i 

viss mån då kreditbedömare med mindre erfarenhet (0-15år med kreditgivning) tenderar att 

tycka att siffermaterialet i allt större utsträckning är mycket viktigt, även så gäller detta för 

säkerheterna vilket vi också tror är fallet då vi anser siffror vara ett enklare material att ta till 

sig än de mjuka faktorerna. De mer erfarna kreditbedömarna tenderar istället att anse att vikt 

vid personen, affärsidén samt företagsbesöket är mycket viktigt avseende procenttalen inom 

de två grupperna, vi tror att de anser dessa faktorer viktiga då de har kunnat bygga upp sin 

kunskap kring dessa genom sin erfarenhet och på så sätt kan se de mjuka faktorerna som mer 

tillförlitliga än de mindre erfarna kreditbedömarna med hänsyn till erfarenheten de mer erfar-

na kreditbedömarna besitter. De skillnader som vi kunde urskilja men som inte är statistiskt 

säkerställda är något som Ulvenblad och Ulvenblad (2012) kommit fram till i sin studie avse-

ende antal år som erfarenhetsvariabel att oerfarna banktjänstemän lägger större fokus på sif-

fermaterialet och den finansiella informationen medan erfarna bankmän lägger tyngdpunkten i 

relationen vilket vill säga personen. 

 

Slutsats 

Hypotesen kan inte förkastas då den gett upphov till signifikansnivåer understigande 5%. Vi 

kan med 97% säkerhet säga att kreditbedömares erfarenhet mätt i antal år inom banken ger 

upphov till skillnader hur viktningen av bedömningskriteriet företagsbesök görs. Vi anser 

därmed att hypotesen fått stöd. 

 

4.2.3 Hypotes 2   

Hypotes 2: Hypotes 2: Högre utbildade kreditbedömare hanterar informationen vid en kredit-

bedömning på ett annat sätt än lägre utbildade kreditbedömare. 

 

För att testa hypotes två har vi använt oss av frågorna 4 och 19. Vi har valt att inte analysera 

variabeln internutbildning (fråga 5) då spridningen inom den variabeln var väldigt liten, samt-

liga kreditbedömare oavsett mer eller mindre erfarna har genomgått interutbildning i samma 
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utsträckning. Då det inte finns någon forskning kring utbildning som erfarenhetsvariabel av-

seende kreditgivning samt påverkan av den har vi ändå valt att ställa denna hypotes för att se 

om vi kan komma fram till något nytt som i sin tur kan bidra till framtida forskning. I denna 

hypotes ställer vi utbildning i förhållande till vart vikten vid bedömningen av bedömningska-

tegorierna läggs. 

 

Utbildning 

När vi satte frågorna 4 (högsta utbildningen jag har) och 19 (jag lägger stor vikt vid bedöm-

ningen av) i förhållande till varandra i ett Chi-två test uppnåddes signifikansnivåer översti-

gande 5% avseende alla bedömningskriterierna (personen, affärsidén, siffermaterialet, säker-

heter och företagsbesök). Då signifikanserna över lag var mycket större (24,3%-63,5%) än 

den statistiska felmarginalen på 5% kan vi säga att erfarenhet mätt i utbildning inte ger upp-

hov till hur kreditbedömare lägger vikt vid de fem bedömningskriterierna. Dock tenderar de 

mindre erfarna (högsta utbildning gymnasiet) kreditbedömarna anse det mycket viktigt att 

lägga vikt vid personen, affärsidén samt företagsbesöket.  

4.2.4 Analys och slutsats hypotes 2 

Inga statistiska skillnader kunde påvisas mellan de kreditbedömare med högskola/universitet 

som högsta utbildning och de kreditbedömarna med en gymnasieexamen som högsta utbild-

ning. En intressant aspekt som vi dock fann var att det eventuellt skulle kunna vara så att de 

kreditbedömare som har flera års erfarenhet inom bank samt med kreditgivning är de som 

innehar en gymnasieexamen som absolut högsta utbildning och att det på så sätt kanske finns 

ett samband dem emellan. Vi har dock under hypotes tre funnit på gränsen till signifikanta 

skillnader beroende av högsta utbildning och vill därför inte döma ut utbildning som en erfa-

renhetsvariabel. 

 

Slutsats 

Hypotesen kan förkastas då den inte gett upphov till signifikansnivåer understigande 5%, erfa-

renhet mätt i utbildning avseende skolgång ger inte upphov till statistiskt säkerställda skillna-

der hänseende vart vikten läggs på de fem bedömningskriterierna. 

 

4.2.5 Hypotes 3 

Hypotes 3: Skälen till en nekad kredit skiljer sig åt mellan mer och mindre erfarna kreditbe-

dömare. 

 

För att testa hypotes tre har vi använt oss av frågorna 4,6,7 och 33. Vi har även här inte analy-

serat variabeln internutbildning (fråga 5) då spridningen inom den variabeln var väldigt liten 

och samtliga kreditbedömare oavsett mer eller mindre erfarna genomgått interutbildning i 

samma utsträckning. Vi har valt att presentera de olika kriterierna för sig för att sedan under 

varje bedömningsfaktor/kriterie ställa den i förhållande till antal år inom bank, antal år med 

kreditgivning samt högsta utbildning. 
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Brist företagsbesök 

 

 

 

År med kreditgivning 

Brist vid företagsbesöket  

Totalt Nästan aldrig Sällan Varken eller Ofta Nästan alltid 

 

0-15år 
Antal 6 20 43 8 1 78 

Procent 7,7% 25,6% 55,1% 10,3% 1,3% 100,0% 

16-år 
Antal 5 5 25 17 0 52 

Procent 9,6% 9,6% 48,1% 32,7% 0,0% 100,0% 

Totalt 
Antal 11 25 68 25 1 130 

Procent 8,5% 19,2% 52,3% 19,2% 0,8% 100,0% 

Tabell 4.2.5.1 Deskriptiv statistik, antal år med kreditgivning/brist vid företagsbesöket. 

 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,433
a
 4 ,009 

N of Valid Cases 130   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

Tabell 4.2.5.2 Signifikansnivå, år med kreditgivning/brist vid företagsbesöket. 

 

Bedömningsfaktorn företagsbesök uppnådde en signifikans på 0,9% som går att utläsa i tabell 

4.2.5.2 avseende erfarenhet mätt i antal år med kreditgivning vilket gör att vi med 99,1% sta-

tistisk säkerhet kan säga att antal år med kreditgivning ger upphov till skillnader mellan hur 

mer (16-år) och mindre (0-15år) erfarna kreditbedömare avslår en kredit beroende av brister i 

det fysiska företaget vid företagsbesök. Mer erfarna kreditbedömare avslår i större utsträck-

ning ofta en kredit beroende av brist i det fysiska företaget vid ett företagsbesök än de mindre 

erfarna kreditbedömarna enligt tabell 4.2.5.1. 
 

Övriga bedömningsfaktorer uppnådde en signifikans på över 5% (se bilaga 5) gällande om det 

skulle finnas en skillnad mellan hur erfarna och oerfarna kreditbedömare mätt i antal år inom 

bank och högsta utbildning avslår en kredit beroende av brist i det fysiska företaget vid ett 

företagsbesök. Detta innebär att utbildning och antal år inom bank som erfarenhet inte ger 

upphov till några skillnader avseende brist i det fysiska företaget vid ett företagsbesök. Det 

som går att utläsa i testerna är att brister vid ett företagsbesök i största utsträckning tenderar 

till att varken eller påverka om en kredit avslås inom nämnda grupper.  
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Brist person 

 

 

 

Högsta utbildning 

Brister person  

Totalt Sällan Varken eller Ofta Nästan alltid 

 

Gymnasiet/studentexamen 
Antal 7 6 18 6 37 

Procent 18,9% 16,2% 48,6% 16,2% 100,0% 

Högskola 
Antal 6 19 62 7 94 

Procent 6,4% 20,2% 66,0% 7,4% 100,0% 

Totalt 
Antal 13 25 80 13 131 

Procent 9,9% 19,1% 61,1% 9,9% 100,0% 

Tabell 4.2.5.3 Deskriptiv statistik, högsta utbildning/brister person. 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,786
a
 3 ,051 

N of Valid Cases 131   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,67. 

Tabell 4.2.5.4 Signifikansnivå, högsta utbildning/brister person. 

 

När vi ställde brister avseende personbedömningen i förhållande till högsta utbildning blev 

det en signifikans på 5,1% enligt tabell 4.2.5.4, det blir därmed inte statistiskt säkerställt då 

signifikansen är högre än den statistiska felmarginalen på 5%. Det finns alltså inget statistiskt 

samband mellan hur mycket erfarenhet kreditbedömaren har avseende utbildning och att en 

kredit avslås beroende av brister vid personbedömningen. Enligt tabell 4.2.5.3 tenderar dock 

de kreditbedömarna med högre utbildning (högskola) att ofta avslå en kredit om det uppstår 

brister i personbedömningen medan de kreditbedömarna med lägre utbildning (gymnasiet) i 

större utsträckning än de med högre utbildning sällan avslår en kredit beroende av brister i 

personbedömningen. 

 

Genom att iaktta signifikansen på de övriga bedömningsfaktorerna kan vi avläsa att brister 

person/antal åt med kreditgivning gav en signifikans på 33% och brister person/ antal år inom 

bank gav en signifikans på 48%, vilket innebär att det inte finns något samband mellan brister 

i personbedömningen som grund till avslagen kredit och kreditbedömarens antal år inom med 

kreditgivning och inom bank. 

 

Brist affärsidén 

När vi satte brist i affärsidén i förhållande till antal år med kreditgivning, antal år inom bank 

samt högsta utbildning erhöll vi signifikanser på 10,2%, 51% samt 25,4%. Vi kan med andra 

ord inte med 95% statistiskt säkerställa att antal år med kreditgivning, antal år inom bank 

samt utbildning har ett samband med hur mer eller mindre erfarna kreditbedömare väljer att 

avslå en kredit grundat på brist i affärsidén. 
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Brist siffermaterialet 

Vi kan vidare inte heller statistiskt säkerställa att antal år med kreditgivning, antal år inom 

bank samt utbildning har ett samband med hur mer eller mindre erfarna kreditbedömare väljer 

att avslå en kredit grundat på brist i siffermaterialet då signifikanserna vi fick från testerna 

visade på 22%, 89,4% och 52,8%. 

 

Brist säkerheter 

Även brist i säkerheter ställt mot antal år med kreditgivning, antal år inom bank samt utbild-

ning visar inte något statistiskt säkerställt samband mellan hur olika erfarna kreditbedömare 

kan välja att avslå en kredit beroende av brist i säkerheterna. Signifikanserna uppmättes i tes-

terna till 17,2%, 82,5% samt 45,8% vilket är högre än den statistiska felmarginalen på 5% 

som signifikansen ska understiga för att ett statistiskt säkerställt samband ska existera.  

4.2.6 Analys och slutsats hypotes 3 

Det vi vill analysera med denna hypotes är huruvida kreditbedömarens erfarenhet mätt i antal 

år och utbildning visar en skillnad om skälen till en avslagen kredit avseende brister i den 

undersökta informationen skiljer sig åt mellan mer och mindre erfarna kreditbedömare.  

 

Bedömningsfaktorn företagsbesök uppnådde en signifikans på 0,9% avseende erfarenhet mätt 

i antal år med kreditgivning vilket gör att vi med 99,1% statistisk säkerhet kan säga att antal 

år med kreditgivning ger upphov till skillnader mellan hur mer (16-år) och mindre (0-15år) 

erfarna kreditbedömare avslår en kredit beroende av brister i det fysiska företaget vid före-

tagsbesök. Mer erfarna kreditbedömare avslår i större utsträckning ofta en kredit beroende av 

brist i det fysiska företaget vid ett företagsbesök än de mindre erfarna kreditbedömarna. Som i 

hypotes ett kan vi också här härleda utfallet till L. Ericsson (personlig kommunikation, 14 

december, 2012) uttalande om att de finansiella och de icke-finansiella faktorerna i slutändan 

måste återspegla varandra för att ett pålitligt intryck ska kunna ges som i sin tur ligger till 

grund för ett troligt positivt kreditbeslut. L. Ericsson (personlig kommunikation, 14 december, 

2012) uttalar sig inte om erfarenhet men vi anser ändå att det ger en indikation på att briser i 

företaget vid ett företagsbesök som i enlighet med utfallet av testet blev, att en orsak till en 

nekad kredit främst hos erfarna kreditbedömare är brister men hänseende till företagsbesöket. 

Det blir dock aningen motsägelsefullt då det går att utläsa i de andra testerna vi gjort på be-

dömningsvariabeln företagsbesök, att brister vid ett företagsbesök i största utsträckning tende-

rar till att varken eller påverka om en kredit avslås inom nämnda grupper. Att det är just er-

farna kreditbedömare som i större utsträckning avslår en kredit beroende på brister vid före-

tagsbesöket tror vi är för att de mer erfarna kreditbedömarna är mer benägna att urskilja rele-

vant information då de besitter mer erfarenhet kring faktorer som är svåra att mäta och som 

handlar mer om att göra tolkningar. Vår teori stärks av Andersson (2003) som skriver att en 

erfaren och kompetent kreditbedömare lättare bör kunna urskilja relevant information som 

behövs för att kunna fatta ett rationellt beslut. 

 

Vi erhöll också enligt oss själva en intressant signifikans när vi ställde brister avseende per-

sonbedömningen i förhållande till högsta utbildning. Signifikansen uppmättes till 5,1%, det 

finns alltså inga statistiska skillnader mellan hur mycket erfarenhet kreditbedömaren har avse-

ende utbildning och att en kredit avslås beroende av brister vid personbedömningen med sig-

nifikansnivån 5%. Slumpen kan vara en faktor som kan påverka i båda riktningarna, vi kan 

här inte utläsa om det är slumpen som avgjort om signifikansen precis överstiger den statistis-

ka felmarginalen på 5%, vi vill därmed inte helt utesluta utbildning som ett sätt att mäta erfa-

renhet på. Enligt korstabellen tenderar de kreditbedömarna med högre utbildning (högskola) 

att ofta avslå en kredit om det uppstår brister i personbedömningen medan de kreditbedömar-
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na med lägre utbildning (gymnasiet) i större utsträckning än de med högre utbildning sällan 

avslår en kredit beroende av brister i personbedömningen. På så sätt anser vi att personen 

bakom ansökan i enlighet med Svensson och Ulvenblad (1994) spelar en stor roll i bedöm-

ningens utfall. Korstabellen visar också att de med gymnasiet som högsta utbildning i större 

grad nästan alltid tenderar att avslå en kredit med brister i personbedömningen än de kredit-

bedömarna med högskoleutbildning. Detta visar på att kreditbedömare med lägre utbildning 

inom gruppen i större utsträckning är oense om en kredit ska avslås eller ej beroende av bris-

ter som uppstår vid personbedömningen.  

 

Inga signifikanta nivåer understigande 5% erhölls när vi satte brister i affärsidén, siffermateri-

alet och säkerheterna i förhållande till våra erfarenhetsvariabler. Brist i affärsidén som en 

grund till nekad kredit tenderar oavsett erfarenhet och typ av erfarenhet att i största utsträck-

ning ofta leda till att en kredit ej beviljas vilket visar på vad Svensson och Ulvenblad (1994) 

skriver om affärsidén. Svensson och Ulvenblad (1994) skriver nämligen att det är svårt att 

övertyga kreditbedömare i de fall då affärsidén inte överrensstämmer med den verkliga kom-

petens företagaren besitter. Den vanligaste förekommande orsaken till att ett företags kredit-

ansökan avslås är enligt Bruns (2003) bristfällig redovisningsinformation eller som vi benäm-

ner det siffermaterial. Vi kan dock inte finna en signifikant skillnad som säger att olika erfar-

na kreditbedömare avslår en kredit i olika utsträckning beroende av brister i siffermaterialet. 

Våra tester tyder på att både erfarna och oerfarna kreditbedömare i största utsträckning ofta 

men inte nästan alltid avslår en kredit beroende av siffermaterialets brister vilket motsäger 

Beaulieu (1994) som skriver att erfarna kreditbedömare i motsats till deras oerfarna kollegor 

alltid avslår kreditansökningar med bristande redovisningsinformation.  

 

Slutsats 

Hypotesen förkastas ej då den gett upphov till en signifikans på 0,9% när vi ställde brist vid 

företagsbesöket i förhållande till antal år med kreditgivning vilket gör att vi med 99,1% statis-

tisk säkerhet kan säga att antal år med kreditgivning ger upphov till skillnader mellan hur mer 

(16-år) och mindre (0-15år) erfarna kreditbedömare avslår en kredit beroende av brister i det 

fysiska företaget vid företagsbesök. 

 

4.2.7 Hypotes 4 

Hypotes 4: Vikten av att betona de finansiella bedömningarna samt fokus vid om de är revide-

rade skiljer sig åt beroende av erfarenhet. 

 

För att testa hypotes fyra har vi använt oss av frågorna 4,6,7, 25g (reviderat), 35b (betoning av 

finansiella och icke-finansiella bedömningarna). Vi har även här inte analyserat variabeln 

internutbildning (fråga 5) då spridningen inom den variabeln var väldigt liten och samtliga 

kreditbedömare oavsett mer eller mindre erfarna genomgått interutbildning.  

Reviderat 

När vi satte svarsalternativet reviderat på frågan; när det gäller siffermaterialet bedömer jag 

framför allt, i förhållande till antal år inom bank, högsta utbildning samt antal år med kredit-

givning fick vi signifikanser på 93,1%, 11,4% och 34,3% enligt bilaga 5. Det finns således 

inget statistiskt samband mellan hur mer och mindre erfarna kreditbedömare lägger viktning 

vare sig den finansiella informationen är reviderad eller ej. Testerna visar dock att både erfar-

na och oerfarna kreditbedömare till övervägande del anser det vara viktigt att det finansiella 

materialet är reviderat då de totala procentsatserna inom alla tre erfarenhetskategorier översti-

ger 50% i svarskategorin ganska viktigt. 
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Finansiella och icke-finansiella bedömningar 

Som i ovanstående så satte vi även här svarsalternativet betona de finansiella bedömningarna 

än de icke-finansiella avseende frågan; det är viktigare för mig att, i förhållande till antal år 

inom bank, högsta utbildning samt antal år med kreditgivning och fick följande signifikanser, 

58,2%, 53,2% och 59,3% som även de går att hitta i bilaga 5. Testerna visade i likhet med de 

ovan att det inte finns något statistisk säkerställt samband mellan hur mer och mindre erfarna 

kreditbedömare viktar finansiella bedömningar framför de icke-finansiella bedömningarna. 

Tittar vi på vad de olika respondenterna svarade så ser vi att kreditbedömare oavsett erfaren-

het tenderar till att ha en åsikt om att det stämmer ganska mycket att det är viktigare att betona 

de finansiella bedömningarna än de icke-finansiella. Svarsalternativet med näst högst procent-

sats i det totala visar på att det varken eller är viktigare att betona de finansiella bedömningar-

na än de icke-finansiella.  

 

4.2.8 Analys och slutsats hypotes 4 

Vi vill här analysera huruvida viktingen av de finansiella och icke-finansiella bedömningarna 

samt om siffermaterialet skiljer sig åt beroende av kreditbedömarnas erfarenhet inom de olika 

kategorierna år och utbildning. 

 

Vi fann inga statistiska samband mellan hur mer och mindre erfarna kreditbedömare lägger 

viktning vare sig den finansiella informationen är reviderad eller ej, det finns inte heller något 

statistisk säkerställt samband mellan hur mer och mindre erfarna kreditbedömare viktar finan-

siella bedömningarna framför de icke-finansiella bedömningarna. Som vi nämnt ovan visar 

testerna att både erfarna och oerfarna kreditbedömare till övervägande del anser det vara vik-

tigt att det finansiella materialet är reviderat och att det är det kreditbedömarna framförallt 

bedömer när de bedömer siffermaterialet då de totala procentsatserna inom alla tre erfaren-

hetskategorier överstiger 50% i svarskategorin ganska viktigt. Vi har utgått från att vikten av 

att den finansiella informationen har en betydelse då detta framkom i vår förstudie, detta 

styrks också av bland andra Berry et al. (1993); Berry och Waring (1995) som kommit fram 

till kreditgivare föredrar reviderade räkenskaper och i stor utsträckning även kräver att under-

laget är reviderat. Detta kombinerat med respondenternas svar svarar ändå på påståendet: när 

det gäller siffermaterialet så bedömer jag framför allt om det är reviderat även fast inga statis-

tiska skillnader uppstod utifrån erfarenhet tyder det ändå på att vikten av att den finansiella 

informationen är relativt stor. Lika så kan vi dra slutsatser om de finansiell och icke-

finansiella bedömningarnas betydelse i allmänhet. Bruns (2003) skriver att den informella 

informationen har en betydande roll. Ingen statistisk skillnad kunde uppnås genom Chi-två 

testet avseende erfarenhet men respondenternas svar oavsett erfarenhet tenderar till att ha en 

åsikt om att det stämmer ganska mycket att det är viktigare att betona de finansiella bedöm-

ningarna än de icke-finansiella vilket Andersson (2001) fastställer då han skriver att det i 

största grad är den finansiella informationen som är av betydelse för kreditbedömaren. Svars-

alternativet med näst högst procentsats i det totala visar på att det varken eller är viktigare att 

betona de finansiella bedömningarna än de icke-finansiella. Ulvenblad och Ulvenblad har i sin 

studie från 2012 kommit fram till att oerfarna kreditbedömare avseende antal år inom bankvä-

sendet lägger större fokus på den finansiella informationen vilket motsäger påståendet: det är 

viktigare för mig att betona de finansiella bedömningarna än de icke-finansiella bedömning-

arna då våra respondenters svar tenderade att svara lika i samma utsträckning. Vi förmodar 

dock i likhet med L. Ericsson (personlig kommunikation, 14 december, 2012) att den finansi-

ella och icke-finansiella informationen i slutändan måste återspegla varandra.  
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Slutsats 

Hypotesen kan förkastas då den inte gett upphov till signifikansnivåer understigande 5% , 

erfarenhet påverkar inte vilka bedömningar som är viktigare att betona eller hur vikten av att 

siffermaterialet är reviderat.  
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5 Slutdiskussion 
 

Syftet med studien var att: 

 

 Identifiera och förklara mönster i informationshanteringen vid en kreditbedömning ut-

ifrån kreditbedömarnas erfarenhet. 

 

Vi beskriver informationshanteringen och de olika kreditbedömningsfaktorerna i vår teoretis-

ka referensram, vi redogör även här för vad tidigare studier kring erfarenhet kommit fram till. 

Det förklarande syftet samt identifieringen presenteras och diskuteras i den empiriska analy-

sen där vi i viss utsträckning kunnat urskilja skillnader i informationshanteringen mellan mer 

och mindre erfarna kreditbedömare. 

 

Vi anser att vi mätt det som studien avsåg att mäta. Dock trodde vi att vi i större utsträckning 

skulle kunna urskilja skillnader avseende utbildning som erfarenhetsvariabel, vi har fått en 

viss insikt om att det skulle kunna vara så att de kreditbedömare med lägre utbildning är de 

kreditbedömare som har många års arbetslivserfarenhet, men att utbildning kan komma att bli 

en mer aktuell mätvariabel i framtiden då samhället idag ställer högre krav på utbildning.  

 

Vi har både kunnat förkasta samt funnit stöd för våra hypoteser, i de fall där tillräckligt starka 

signifikansnivåer uppnåtts har vi kunnat härleda detta till skillnader som i stor utsträckning 

pekar åt samma håll. Det finns dock alltid undantagsfall, ett exempel är vikten vid siffermate-

rialet, i stor utsträckning anser både mer och mindre erfarna kreditbedömare att siffermateria-

let i alla fall minst är ganska viktigt men att mindre erfarna kreditbedömare i större utsträck-

ning viktar siffermaterialet som mycket viktigt, det fanns också avvikande respondenter som 

ansåg siffermaterialet vara ganska oviktigt vi en kreditbedömning, vilket ställer oss frågande 

till hur resonemanget bakom förs då vi själva har fått känslan av att siffermaterialet är en bra 

indikator på hur det ser ut i företaget, men det måste självklart återspeglas i övrig information 

som bearbetas inför ett kreditbeslut.  

 

Även fast vi kunde säkerställa signifikansnivåer hade det ändå varit intressant att se om resul-

tatet blivit annorlunda i fall det faktiska urvalet hade varit större. Vi har även funnit belägg för 

teorin samt motsägelser vilket gör att vi i enlighet med Andersson (2001) tror att fler studier 

kring hur erfarna och oerfarna kreditbedömare fattar kreditbeslut behöver utföras för att säkert 

kunna säga hur erfarenhet påverkar kreditbedömningsprocessen på alla plan. 
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6 Implikationer och förslag till fortsatta studier 
Vi har genom vår studie kommit fram till att erfarenhet i vissa fall har en inverkan på hur in-

formationen vid en kreditbedömning till företag behandlas bland annat så kom vi fram till att 

mer erfarna bankmän lägger större vikt på intrycket de får av det fysiska företaget genom ett 

företagsbesök och att det då främst är ordning och reda i företaget som är av stor vikt, det har 

i större utsträckning visat sig vara variabeln antal år som haft den inverkan. Ett råd till ban-

kerna då det visat sig att företagsbesök viktas olika mellan mer och mindre erfarna kreditbe-

dömare är att främja kompetensöverföring mellan kreditbedömarna så att företagsbesöket i 

större utsträckning viktas jämnare mellan olika bedömare då personen/kreditbedömaren bak-

om beslutet inte ska vara den avgörande faktorn för ett kreditbeslut. Ett råd till företagen är då 

istället att se till att ha ordning och reda då det framkom att det är den bedömningen som mer 

erfarna kreditbedömare lägger vikt vid under företagsbesöket.  

 

Eftersom vi även funnit tendenser som indikerar på att utbildning i viss grad kan ha en inver-

kan på hur informationen behandlas borde forskare i framtiden inte endast lägga fokus vid 

antal år som en erfarenhetsvariabel utan även studera andra variabler inom kategorin erfaren-

het. Vi har undersökt erfarenhet i antal år inom bank, antal år med kreditgivning samt utbild-

ning. Faktorer för framtida mer omfattande studier skulle kunna vara att förutom erfarenhet 

väga in storlek på staden och bankkontoret samt åldern kreditbedömaren har för att se om det 

uppstår andra skillnader och samband än de vi kommit fram till i vår studie.  

 

Vi har också sett indikatorer på att utbildning och antal år eventuellt sammanfaller. Det skulle 

kunna vara så att de kreditbedömare med hög arbetslivserfarenhet är de kreditbedömare som 

innehar en lägre högsta utbildning/examen med tanke på hur dagens generation ser ut. Då vi 

står inför ett generationsskifte anser vi att utbildning som en erfarenhetsvariabel blir allt mer 

aktuell då den äldre generationen går i pension. I dag är det allt vanligare att personer vidare-

utbildar sig och det skulle då vara intressant att undersöka huruvida en lång akademisk exa-

men ställer sig i förhållande till en lång arbetslivserfarenhet inom bankväsendet då kompe-

tensprofilen kommer att förändras. 

 

Ett sätt att gå vidare med vår studie är att göra en kvalitativ studie för att på så sätt kunna stäl-

la djupare frågor och få kreditbedömarna att berätta om tankegången varför de gör si och var-

för de gör så, då med ett fokus på företagsbesöket eftersom det var här vi fann signifikanta 

skillnader. Ett förslag till vidare forskning kan även vara att gå djupare in i de olika bedöm-

ningskriterierna samt se på olika indelningar av dessa för att på så sätt inte låsa fast sig vid en 

specifik indelning då det förmodligen ser olika ut på olika banker. 
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Bilagor 

1. Enkät 
Nr. Frågetyp Frågetext 

1 Enval 

Observera att du alltid måste trycka på spara innan du 
går vidare till nästa sida, annars kommer svaret inte att 
registreras. 
 
 
Vi har kreditgivning till företag på vårt kontor. 

  
Ja 

  
Nej 

   2 Matris Jag är: 

  
Frågetext 

   

  
Svarstext 

  
Man 

  
Kvinna 

   3 Enval Vilken åldersgrupp tillhör Du? 

  
-25 år 

  
26-35 år 

  
36-45 år 

  
46-55 år 

  
56- år 

   4 Enval Den högsta utbildning jag har är: 

  
Högstadiet/Realexamen 

  
Gymnasiet/Studentexamen 

  

Högskola/universitet 
 enstaka kurser 

  
Högskola/universitet hel examen 

   

5 Enval 
Hur många dagars internutbildning avseende kreditgiv-
ning genomgår du per år i genomsnitt: 

  
0 dagar 

  
1-5 dagar 

  
6-8 dagar 

  
9-12 dagar 

  
13- dagar 

   6 Enval Hur många år har du arbetat inom bank? 

  
0-5 år 

  
6-10 år 

  
11-15 år 

  
16-20 år 

  
21- år 

   
7 Enval 

Hur många år har du arbetat med kreditgivning till före-
tag? 

  
0-5 år 

  
6-10 år 

  
11-15 år 



 

 

  
16-20 år 

  
21- år 

   

8 Enval 
Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbets-
plats? 

  
0-5 år 

  
6-10 år 

  
11-15 år 

  
16-20 år 

  
21- år 

   

9 Enval 
Hur många år har du arbetat med kreditgivning till företag 
på din nuvarande arbetsplats? 

  
0-5 år 

  
6-10 år 

  
11-15 år 

  
16-20 år 

  
21- år 

   10 Enval Hur stor är staden/tätorten där du är verksam? 

  
-10.000 invånare 

  
10.001 - 25.000 

  
25.001 - 60.000 

  
60.001 - 250.000 

  
250.001 - 

   11 Enval Är du bosatt i staden/tätorten där du är yrkesverksam? 

  
Ja 

  
Nej 

   12 Enval Om ja, hur många år har du bott där? 

  
0-5 år 

  
6-10 år 

  
11-15 år 

  
16-20 år 

  
21- år 

  
Är inte bosatt på orten 

   13 Enval Hur många anställda finns det på kontoret du arbetar på? 

  
-5 

  
6-10 

  
11-20 

  
21-40 

  
41-60 

   

14 Enval 
Hur många anställda finns det på kreditgruppen där du 
arbetar ? 

  
0-3 

  
4-8 

  
9-12 

  
13-17 

  
18- 

   15 Enval Hur många företagskrediter ansvarar du för? 



 

 

  
0-50 

  
51-100 

  
101-150 

  
151-200 

  
201- 

   16 Enval Hur många företagskrediter ansvarar ditt kontor för? 

  
-200 

  
201-400 

  
401-700 

  
701-1000 

  
1001- 

   

17 Enval 
Hur många nya företagskreditpropåer bedömer du varje 
år? 

  
0-50 

  
51-100 

  
101-150 

  
151-200 

  
201- 

   

18 Enval 
Hur många nya företagskreditpropåer bedömer ditt bank-
kontor varje år? 

  
0-100 

  
101-200 

  
201-300 

  
301-400 

  
401- 

   19 Matris Jag lägger stor vikt vid bedömning av: 

  
Frågetext 

  
a. a.Personen 

  
b. b.Affärsidén 

  
c. Siffermaterialet 

  
d. Säkerheter 

  
e. Företagsbesök 

  
Annat 

  
Svarstext 

  
Oviktigt 

  
Ganska oviktigt 

  
Varken viktigt eller oviktigt 

  
Ganska viktigt 

  
Mycket viktigt 

   20 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   

21 Matris 
När det gäller personen/företagaren bedömer jag framför 
allt: 

  
Frågetext 

  
a. Första intrycket 

  
b. Egenskaper 

  
c. Kompetens 

  
d. Tidigare erfarenheter 

  
e. Motiv till företagandet 



 

 

  
f. Nätverk 

  
Annat 

  
Svarstext 

  
Oviktigt 

  
Ganska oviktigt 

  
Varken viktigt eller oviktigt 

  
Ganska viktigt 

  
Mycket viktigt 

   22 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   23 Matris När det gäller affärsidén bedömer jag framför allt: 

  
Frågetext 

  
a. Väldefinierad/genomarbetad 

  
b. bransch/marknad 

  
c. Unik 

  
d. Innovativ 

  
e. Nätverk 

  
Annat 

  
Svarstext 

  
Oviktigt 

  
Ganska oviktigt 

  
Varken viktigt eller oviktigt 

  
Ganska viktigt 

  
Mycket viktigt 

   24 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   25 Matris När det gäller siffermaterialet bedömer jag framför allt: 

  
Frågetext 

  
a. Soliditet 

  
b. Likviditet 

  
c. Omsättning 

  
d. Täckningsbidrag 

  
e. Kassaflöde 

  
f. Resultat 

  
g. Reviderat 

  
h. Realism 

  
Annat 

  
Svarstext 

  
Oviktigt 

  
Ganska oviktigt 

  
Varken viktigt eller oviktigt 

  
Ganska viktigt 

  
Mycket viktigt 

   26 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   

27 Matris 
När det gäller det fysiska företaget bedömer jag framför 
allt: 

  
Frågetext 

  
a. Ordning och reda 

  
b. Aktivitet 

  
c. Lager 



 

 

  
d. Inventarier 

  
Annat 

  
Svarstext 

  
Oviktigt 

  
Ganska oviktigt 

  
Varken viktigt eller oviktigt 

  
Ganska viktigt 

  
Mycket viktigt 

   28 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   29 Matris När det gäller säkerheterna bedömer jag framför allt: 

  
Frågetext 

  
a. Aktuellt värde 

  
b. Tidsrisk (värde i framtiden) 

  
c. Realisationsrisk (värde vid obestånd) 

  
Annat 

  
Svarstext 

  
Oviktigt 

  
Ganska oviktigt 

  
Varken viktigt eller oviktigt 

  
Ganska viktigt 

  
Mycket viktigt 

   30 Fritext Om du svarade "annat", vad är det? 

   31 Matris Jag lägger stor vikt vid bedömning av: 

  
Frågetext 

  
a. Balansräkning senaste bokslut<br><br> 

  
b. Resultaträkning senast bokslut<br><br> 

  
c. Balansrapport senaste kvartalet<br><br> 

  
d. Resultatrapport senaste kvartalet<br><br> 

  
e. Balansprognos kommande kvartalet<br><br> 

  
f. Resultatprognos kommande kvartalet<br><br> 

  
g. Balansprognos kommande året<br><br> 

  
h. Resultatprognos kommande året<br><br> 

  
i. Kassaflöde senaste bokslut<br><br> 

  
j. Kassaflöde senaste kvartalet<br><br> 

  

k. Kassaflödesprognos kommande kvarta-
let<br><br> 

  
l. Kassaflödesprognos kommande året<br><br> 

  
m. Revisionsberättelsen<br><br> 

  
Annat<br><br> 

  
Svarstext 

  
Oviktigt 

  
Ganska oviktigt 

  
Varken viktigt eller oviktigt 

  
Ganska viktigt 

  
Mycket viktigt 

   32 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   

33 Matris 
Om ett företag inte beviljas en kredit beror det på brister 
avseende: 

  
Frågetext 



 

 

  
a. Personen 

  
b. Affärsidén 

  
c. Siffermaterialet 

  
d. Säkerheter 

  
e. Företagsbesök 

  
Annat 

  
Svarstext 

  
Nästan aldrig 

  
Sällan 

  
Varken eller 

  
Ofta 

  
Nästan alltid 

   34 Fritext Om du svarade "annat", vad är det? 

   35 Matris Det är viktigare för mig att..: 

  
Frågetext 

  

a. Bedöma varje företag enligt de bedömningsregler 
som banken har än att bedöma varje kund utifrån 
dess speciella situation<br><br><br> 

  

b. Betona de finansiella bedömningarna än de icke-
finansiella<br><br> 

  

c. Betona säkerheter mer än företagets intjänande-
förmåga<br><br> 

  

d. Försöka göra en optimal bedömning från början 
snarare än att sträva efter en långsiktig kundrela-
tion<br><br> 

  

e. Skaffa en "skötselborgen" snarare än att uppnå 
en långsiktig kundrelation<br><br> 

  

f. Fokusera mer på säkerheter när jag bedömer ny-
startade företag än etablerade<br><br> 

  

g. Lägga tid på stora företagskrediter än 
små<br><br><br> 

  

h. Boksluten är reviderade i nya företag än i äldre 
företag<br><br> 

  

i. Boksluten är reviderade för nya företagskunder 
än för befintliga företagskunder<br><br> 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska llitet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   

36 Matris 
Jag använder mig av logiskt/analytiskt förhållningssätt när 
jag skall besluta om krediter till... 

  
Frågetext 

  
a. nya företag 

  
b. etablerade företag 

  
c. traditionella företag 

  
d. innovativa företag 

  
e. tillverkande företag 

  
f. handelsföretag 

  
g. befintliga företagskunder 

  
h. nya företagskunder 



 

 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   

37 Matris 
Jag använder mig av magkänsla/intuition när jag skall 
besluta om krediter till... 

  
Frågetext 

  
a. nya företag 

  
b. etablerade företag 

  
c. traditionella företag 

  
d. innovativa företag 

  
e. tillverkande företag 

  
f. handelsföretag 

  
g. befintliga företagskunder 

  
h. nya företagskunder 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   38 Matris Tag ställning till följande påståenden: 

  
Frågetext 

  

a. Det är svårt att bedöma ett företags kreditvärdig-
het<br><br> 

  

b. Det är omoraliskt att ta risker med spararnas 
pengar<br><br> 

  

c. Jag tar stor hänsyn till att kunden blir nöjd med 
mitt arbete<br><br> 

  

d. Jag strävar efter att behålla företagskunderna i 
banken<br><br> 

  

e. Jag tar stor hänsyn till att bankledningen blir nöjd 
med mitt arbete<br><br> 

  
f. Jag gör oftast kreditbedömningar själv<br><br> 

  

g. Jag föredrar att ta beslut i grupp framför individu-
ella beslut<br><br> 

  

h. Bedömningarna av siffrorna och entreprenören 
brukar överensstämma<br><br> 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   39 Matris Tag ställning till följande påståenden: 

  
Frågetext 

  
a. Jag beviljar sällan krediter med hög risk<br><br> 

  

b. Jag gör allt för att riskerna för banken skall bli så 
små som möjligt<br><br> 



 

 

  

c. Risker kan man bara ta när det gäller små be-
lopp<br><br> 

  

d. De krediter med hög risk som jag har beviljat har 
nästan alltid utvecklats positivt<br><br> 

  

e. Riskbedömningen påverkas av företagets stor-
lek<br><br> 

  
f. Jag är villig att ta risker vid kreditgivning<br><br> 

  

g. Min riskbedömning påverkas av längden på 
kundrelationen<br><br> 

  

h. Vid kreditbedömning fokuserar jag på företagets 
marknadsrisker<br><br> 

  

i. Vid kreditbedömning fokuserar jag på företagets 
kreditrisker<br><br> 

  

j. Vid kreditbedömning fokuserar jag på företagets 
operationella risker<br><br> 

  

k. Låneräntan påverkas av kundrelationens 
längd<br><br> 

  

l. Vid kreditbedömning är risken vid en betalnings-
inställelse viktig att bedöma<br><br> 

  

m. Vid kreditbedömning är risken för en betalnings-
inställelse viktig att bedöma<br><br> 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   40 Matris I mitt arbete påverkas jag av: 

  
Frågetext 

  
a. bankens kreditpolicy 

  
b. bankens kreditmall 

  
c. kapitaltäckningsreglerna 

  
d. bankens sätt att utvärdera min arbetsinsats 

  
e. bankens lönesättningsprinciper 

  
f. kollegornas åsikter 

  
g. mina egna åsikter 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   

41 Matris 

I denna fråga vill vi att du tänker på ett fall där du tillstyrk-
te lånet. Var vänlig uppskatta i vilken utsträckning följan-
de påståenden stämmer med ditt valda fall: 

  
Frågetext 

  

Företagaren (F) beskrev sin tidigare erfarenhet, utbildning 
etc.<br><br> 

  
F beskrev sina ambitioner och drivkrafter<br><br> 

  
F berättade hur han/hon startade sitt företag<br><br> 

  

F beskrev de nätverk som han/hon har kontakt 
med<br><br> 

  
F berättade om sin revisor/rådgivare<br><br> 



 

 

  

F berättade om den företagsinkubator som han/hon hade 
kontakt med<br><br> 

  
F beskrev sin affärsidé<br><br> 

  
F beskrev marknaden<br><br> 

  

F berättade att han/hon hade påbörjat att marknadsföra 
sin idé<br><br> 

  
F beskrev utvecklingspotentialen med sin idé<br><br> 

  
F redovisade den ekonomiska planen för sin idé<br><br> 

  
F talade om nyttan för honom/henne själv<br><br> 

  
F talade om nyttan för banken<br><br> 

  

F talade om hur båda parter skulle komma att vinna på 
affärsrelationen<br><br> 

  

F visade på möjligheterna med affärsrelationen för både 
F och banken<br><br> 

  

F visade med sitt sätt hur entusiastisk F var över sitt före-
tag<br><br> 

  

F visade hur mycket energi han/hon var beredd att lägga 
ner på företaget<br><br> 

  

F redogjorde öppet och ärligt för företagets situa-
tion<br><br> 

  

F visade att han/hon vet vad det innebär att driva ett före-
tag<br><br> 

  

F använde sitt kroppsspråk för att förstärka det han/hon 
talade om<br><br> 

  

F använde liknelser/metaforer för att förstärka det 
han/hon talade om<br><br> 

  

F använde bilder och/eller diagram i sin beskriv-
ning<br><br> 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   42 Matris De nya kapitaltäckningsreglerna: 

  
Frågetext 

  

Påverkar mitt sätt att arbeta med kreditbedöm-
ning<br><br> 

  
Påverkar kreditbedömningen på ett positivt sätt<br><br> 

  
Påverkar kreditbedömningen på ett negativt sätt<br><br> 

  
Förenklar kreditbedömningen<br><br> 

  
Försvårar kreditbedömningen<br><br> 

  
Gör att fler riskfyllda krediter kan beviljas<br><br> 

  
Gör att färre riskfyllda krediter kan beviljas<br><br> 

  
Gör det enklare att bedöma risker<br><br> 

  
Gör det svårare att bedöma risker<br><br> 

  
Gör det viktigare med bedömning av personen<br><br> 

  
Gör det viktigare med bedömning av affärsidén<br><br> 

  

Gör det viktigare med bedömning av siffermateria-
let<br><br> 

  

Gör det viktigare med bedömning av det fysiska företa-
get<br><br> 



 

 

  

Gör det viktigare med intuition/magkänsla vid kreditbe-
dömning<br><br> 

  

Gör det viktigare med logik/analys vid kreditbedöm-
ning<br><br> 

  
Gör det svårare att bevilja krediter till företag<br><br> 

  
Gör det lättare att bevilja krediter till företag<br><br> 

  
Innebär höjda låneräntor för företag<br><br> 

  
Innebär sänkta låneräntor för företag<br><br> 

  
Innebär minskade kreditförluster<br><br> 

  
Innebär ökade kreditförluster<br><br> 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   

43 Matris 
Jag får information som jag kan använda vid kreditbe-
dömningen från: 

  
Frågetext 

  
den kreditsökande företagaren 

  
sociala föreningar (t ex Rotary) 

  
idrottsföreningar 

  
vänner/grannar 

  
släkt 

  
arbetskamrater på banken 

  
andra bankkontor 

  
andra banker 

  
revisorer 

  
redovisningskonsulter 

  
jurister/advokater 

  
andra företagskunder 

  
konkurrenter 

  
medlemmar i bank-/lokalstyrelse 

  
branschexperter 

  
upplysningsföretag 

  
privata investerare (företagsänglar) 

  
ALMI 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer  ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   44 Matris Den information jag får via mina nätverk avser: 

  
Frågetext 

  
Personen 

  
Affärsidén 

  
Siffermaterialet 

  
Säkerheter 

  
Det fysiska företaget 

  
Svarstext 

  
Stämmer inte alls 



 

 

  
Stämmer ganska litet 

  
Varken eller 

  
Stämmer  ganska mycket 

  
Stämmer helt och hållet 

   

 
Tacksida Tack för att du svarade på enkäten! 

 



 

 

2. Följebrev 
 

 

 
 

Till Kredithandläggare företag 

 

 

Forskningsenkät ”Kreditgivning till små- och medelstora företag” 
 

Vi skriver till Er som arbetar som kredithandläggare på företagssidan. Vår forskargrupp vid Högskolan i Halm-

stad driver ett forskningsprojekt om kreditgivning till företag. Det är ett väsentligt och aktuellt ämne, med stor 

betydelse för såväl för företag och banker som hela samhället. Vi är därför mycket angelägna om att Ni deltar i 

undersökningen. Ju fler svar vi erhåller desto säkrare blir forskningsresultaten.  

 

Studien ingår i en större forskningssatsning avseende kommersialisering av affärsmodeller som bedrivs inom 

forskningsmiljön CIEL – Centrum för Innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning – vid Högskolan i 

Halmstad. 

 

Forskarna inom det aktuella projektet består av forskningsledaren professor Mike Danilovic, ek dr Pia Ulvenblad 

och fil lic/jur kand Per-Ola Ulvenblad samt magisterstudenterna Stina Johansson, Josefina Thorén, Lina Engdahl 

och Sofia Roos. 

 

Vi vill betona att alla svar behandlas strikt konfidentiellt, både avseende individ, bankkontor som bank. Era svar 

kommer att ingå i ett statistiskt material, där inte individ, bankkontor eller bank kan urskiljas. 

 

Enkäten besvaras på webben med stöd av enkätverktyget Quicksearch . Ni kommer till enkäten genom att klicka 

på länken längst ner i detta mail. 

 

Vi ser gärna att enkäten besvaras via webben så snart det är möjligt och helst inom en vecka. Den tar ca 15-20 

minuter att fylla i. För det fall att ni bedömer att det är lämpligare att en kollega fyller i enkäten kan ni vidarebe-

fordra detta mail till kollegan. Om det är så att ni inte har någon kreditgivning till företag på ert kontor ber vi er 

att besvara den första frågan i enkäten. 

 

Vi vill på förhand framföra ett stort tack för er insats. Vid eventuella frågor eller önskemål om att ta del av studi-

ens resultat så kontakta gärna Per-Ola Ulvenblad enligt nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Per-Ola Ulvenblad 

Fil lic, företagsekonomi/jur kand 

Tel 035/167 546 

Email: Per-Ola.Ulvenblad@hh.se 

 

 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel 035-16 71 00 Besöksadress Kristian IV:s 

väg 3 
BOX 823 Fax 035-18 61 92 registrator@hh.se 
301 18  HALMSTAD www.hh.se Org. nr 202100-3203 
   

 

 

  

  

mailto:Per-Ola.Ulvenblad@hh.se


 

 

3. Påminnelsebrev 
Till Kredithandläggare företag 

  

Forskningsenkät ”Kreditgivning till små- och medelstora företag”  

 

För någon vecka sedan fick Ni en enkät om kreditgivning till företag. Vi hoppas att vi inte tar 

för mycket av er tid, men vill gärna påminna om enkäten. Vi skulle vara mycket tacksamma 

om ni ville besvara den. 

  

Vår forskargrupp vid Högskolan i Halmstad driver ett forskningsprojekt om kreditgivning till 

små- och medelstora företag. Det är ett väsentligt och aktuellt ämne, med stor betydelse för 

såväl företag och banker som hela samhället. Vi är därför mycket angelägna om att Ni deltar i 

undersökningen. Ju fler svar vi erhåller desto säkrare blir forskningsresultaten.  

 

Studien ingår i en större forskningssatsning avseende kommersialisering av affärsmodeller 

som bedrivs inom forskningsmiljön CIEL – Centrum för Innovations-, entreprenörskaps- och 

lärandeforskning – vid Högskolan i Halmstad.  

 

Forskarna inom det aktuella projektet består av forskningsledaren professor Mike Danilovic, 

ek dr Pia Ulvenblad och fil lic/jur kand Per-Ola Ulvenblad samt magisterstudenterna Stina 

Johansson, Josefina Thorén, Lina Engdahl och Sofia Roos.  

 

Vi vill betona att alla svar behandlas strikt konfidentiellt, både avseende individ, bankkontor 

och bank. Era svar kommer att ingå i ett statistiskt material, där inte individ, bankkontor eller 

bank kan urskiljas.  

 

Enkäten besvaras på webben med stöd av enkätverktyget Quicksearch. Ni kommer till enkä-

ten genom att klicka på länken längst ner i detta mail.  

 

Vi ser gärna att enkäten besvaras så snart det är möjligt och helst inom en vecka. Den tar ca 

15-20 minuter att fylla i. För det fall att ni bedömer att det är lämpligare att en kollega fyller i 

enkäten kan ni vidarebefordra detta mail till kollegan. Om det är så att ni inte har någon kre-

ditgivning till företag på ert kontor ber vi er att besvara den första frågan i enkäten.  

 

Vi vill på förhand framföra ett stort tack för er insats. Vid eventuella frågor eller önskemål om 

att ta del av studiens resultat så kontakta gärna Per-Ola Ulvenblad enligt nedan.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Per-Ola Ulvenblad  

Fil lic, företagsekonomi/jur kand  

Tel 035/167 546  

Email:         Per-Ola.Ulvenblad@hh.se  

http://www.quicksearch.se/s/41765466-854CBE 

http://www.quicksearch.se/s/41765466-854CBE


 

 

4. Kodmall 

Fråga Variabel Skala Kod 

1 Kreditgivning Nominal 
1=Ja                                       

2=Nej 

4 Erfarenhet utbildning Nominal 

1=Högstadiet/realexamen 

2=Gymnasiet/Studentexamen 

3=Enstaka kurser vid hög-

skola/univeristet       4=Hel 

examen högskola/universitet 

5 Erfarenhet internutbildning Ordinal 

1= 0 dagar                            

2=1-5 dagar                           

3=6-8 dagar                            

4=9-12 dagar                           

5=13- dagar 

6 Erfarenhet bank Ordinal 

1=0-5 år                              

2=6-10 år                                  

3=11-15 år                                  

4=16-20 år                                 

5=21- år 

7 Erfarenhet kreditgivning Ordinal 

1=0-5 år                              

2=6-10 år                                  

3=11-15 år                                  

4=16-20 år                                 

5=21- år 

19a Vikt vid personen Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

19b Vikt vid affärsidén Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

19c Vikt vid siffermaterialet Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 



 

 

19d Vikt vid säkerheter Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

19e Vikt vid företagsbesök Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

19f Vikt vid annat Nominal  

20 Eget svar Nominal  

21a Personens första intryck Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

21b Personens egenskaper Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

21c Personens kompetens Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

21d Personens tidigare erfarenheter Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

21e 
Personens motiv till företagan-

det 
Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 



 

 

21f Personens nätverk Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

21g Annat Nominal 

  

22 
Eget svar Nominal 

 

23a 
Affärsidén, väldefinierad/ 

genomarbetad 
Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

23b Affärsidén, bransch/ marknad Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

23c Affärsidén, unik Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

23d Affärsidén, innovativ Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

23e Affärsidén, nätverk Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

23f Annat Nominal 

 24 Eget svar Nominal 

 



 

 

25a Siffermaterialet soliditet Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

25b Siffermaterialet likviditet Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

25c Siffermaterialet omsättning Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

25d Siffermaterialet täckningbidrag Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

25e Siffermaterialet kassaflöde Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

25f Siffermaterialet resultat Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

25g Siffermaterialet reviderat Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 



 

 

25h Siffermaterialet realism Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

25i Annat Nominal 

 26 Eget svar Nominal 

 

27a Företaget ordning och reda Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

27b Företaget aktivitet Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

27c Företaget     lager Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

27d Företaget inventarier Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

27e Annat Nominal 

 28 Eget svar Nominal 

 

29a Säkerheterna aktuellt värde Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 



 

 

29b Säkerheterna tidsrisk Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

29c Säkerheterna realisationsrisk Ordinal 

1=Oviktigt                            

2=Ganska oviktigt                              

3=Varken viktigt eller ovik-

tigt              4=Ganska viktigt             

5=Väldigt viktigt 

29d Annat Nominal 

 30  Eget svar Nominal 

 

33a 
Obeviljad kredit,        brist per-

sonen 
Ordinal 

1=Nästan aldrig                   

2=Sällan                        

3=Varken eller                          

4=Ofta                            

5=Nästan alltid 

33b 
Obeviljad kredit,        brist af-

färsidén 
Ordinal 

1=Nästan aldrig                   

2=Sällan                        

3=Varken eller                          

4=Ofta                            

5=Nästan alltid 

33c 
Obeviljad kredit,                  

brist siffermaterialet 
Ordinal 

1=Nästan aldrig                   

2=Sällan                        

3=Varken eller                          

4=Ofta                            

5=Nästan alltid 

33d 
Obeviljad kredit,                   

brist säkerheter 
Ordinal 

1=Nästan aldrig                   

2=Sällan                        

3=Varken eller                          

4=Ofta                            

5=Nästan alltid 

33e 
Obeviljad kredit,                   

brist företagsbesök 
Ordinal 

1=Nästan aldrig                   

2=Sällan                        

3=Varken eller                          

4=Ofta                            

5=Nästan alltid 

33f Annat Nominal 

 34 Eget svar Nominal 

 



 

 

35b 

Viktigare att betona de finansi-

ella bedömningarna än de icke- 

finansiella 

Ordinal 

1=Stämmer inte alls              

2=Stämmer ganska lite               

3=Varken eller                 

4=Stämmer ganska mycket          

5=Stämmer helt och hållet 

   

 

 



 

 

5. Hypotesprövning 
ANALYSER HYPOTES 1 

Antal år inom bank 

 

Antal år inom bank/Person 

 

År inom bank * Vikt vid person Crosstabulation 

 Vikt vid person Total 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

År inom bank 

0-15år 
Count 12 38 50 

% within år inom bank 24,0% 76,0% 100,0% 

16-år 
Count 12 73 85 

% within år inom bank 14,1% 85,9% 100,0% 

Total 
Count 24 111 135 

% within år inom bank 17,8% 82,2% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,103
a
 1 ,147   

Continuity Correction
b
 1,482 1 ,224   

Likelihood Ratio 2,048 1 ,152   

Fisher's Exact Test    ,167 ,113 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
2,088 1 ,148 

  

N of Valid Cases 135     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,89. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Antal år inom bank/affärsidén 

 

År inom bank * Vikt vid affärsidén Crosstabulation 

 Vikt vid affärsidén Total 

Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

År inom bank 

0-15år 
Count 0 23 28 51 

% within år inom bank 0,0% 45,1% 54,9% 100,0% 

16-år 
Count 1 23 61 85 

% within år inom bank 1,2% 27,1% 71,8% 100,0% 

Total 
Count 1 46 89 136 

% within år inom bank 0,7% 33,8% 65,4% 100,0% 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,052
a
 2 ,080 

Likelihood Ratio 5,328 2 ,070 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
3,203 1 ,074 

N of Valid Cases 136   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,38. 

 

 

Antal år inom bank/siffermaterialet 

 

År inom bank * Vikt vid siffermaterialet Crosstabulation 

 Vikt vid siffermaterialet Total 

Ganska ovik-

tigt 

Varken vik-

tigt eller ovik-

tigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket vik-

tigt 

År inom 

bank 

0-15år 

Count 0 3 23 25 51 

% within år inom 

bank 
0,0% 5,9% 45,1% 49,0% 100,0% 

16-år 

Count 2 3 41 39 85 

% within år inom 

bank 
2,4% 3,5% 48,2% 45,9% 100,0% 

Total 

Count 2 6 64 64 136 

% within år inom 

bank 
1,5% 4,4% 47,1% 47,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,733
a
 3 ,630 

Likelihood Ratio 2,401 3 ,494 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,229 1 ,632 

N of Valid Cases 136   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,75. 

 

Antal år inom bank/säkerheterna 



 

 

År inom bank * Vikt vid säkerheter Crosstabulation 

 Vikt vid säkerheter Total 

Ganska ovik-

tigt 

Varken vik-

tigt eller ovik-

tigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket vik-

tigt 

År inom 

bank 

0-15år 

Count 1 2 27 21 51 

% within årinom-

bank 
2,0% 3,9% 52,9% 41,2% 100,0% 

16-år 

Count 2 5 50 26 83 

% within årinom-

bank 
2,4% 6,0% 60,2% 31,3% 100,0% 

Total 

Count 3 7 77 47 134 

% within årinom-

bank 
2,2% 5,2% 57,5% 35,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,463
a
 3 ,691 

Likelihood Ratio 1,461 3 ,691 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
1,209 1 ,271 

N of Valid Cases 134   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,14. 

 

Bedömningskriteriet företagsbesök 

 

Antalet år inom bank/aktivitet 

årinombank * företagetaktivitet Crosstabulation 

 företagetaktivitet Total 

varken viktigt 

eller oviktigt 

ganska viktigt mycket viktigt 

År inom bank 

0-15år 
Count 2 36 11 49 

% within årinombank 4,1% 73,5% 22,4% 100,0% 

16-år 
Count 2 46 34 82 

% within årinombank 2,4% 56,1% 41,5% 100,0% 

Total 
Count 4 82 45 131 

% within årinombank 3,1% 62,6% 34,4% 100,0% 

 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,978
a
 2 ,083 

Likelihood Ratio 5,149 2 ,076 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
4,704 1 ,030 

N of Valid Cases 131   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,50. 

 

Antalet år inom bank/lager 

årinombank * företagetlager Crosstabulation 

 företagetlager Total 

ganska ovik-

tigt 

varken viktigt 

eller oviktigt 

ganska vik-

tigt 

mycket vik-

tigt 

År  inom 

bank 

0-15år 

Count 1 14 28 6 49 

% within årinom-

bank 
2,0% 28,6% 57,1% 12,2% 100,0% 

16-år 

Count 1 10 56 17 84 

% within årinom-

bank 
1,2% 11,9% 66,7% 20,2% 100,0% 

Total 

Count 2 24 84 23 133 

% within årinom-

bank 
1,5% 18,0% 63,2% 17,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,501
a
 3 ,090 

Likelihood Ratio 6,347 3 ,096 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
5,179 1 ,023 

N of Valid Cases 133   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,74. 

 

Antalet år inom bank/inventarier 

årinombank * företagetinventarier Crosstabulation 

 företagetinventarier Total 



 

 

ganska ovik-

tigt 

varken viktigt 

eller oviktigt 

ganska vik-

tigt 

mycket vik-

tigt 

År inom 

bank 

0-15år 

Count 4 21 20 4 49 

% within årinom-

bank 
8,2% 42,9% 40,8% 8,2% 100,0% 

16-år 

Count 5 21 51 7 84 

% within årinom-

bank 
6,0% 25,0% 60,7% 8,3% 100,0% 

Total 

Count 9 42 71 11 133 

% within årinom-

bank 
6,8% 31,6% 53,4% 8,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,645
a
 3 ,130 

Likelihood Ratio 5,622 3 ,132 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
2,902 1 ,088 

N of Valid Cases 133   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 3,32. 

 

Antal år med kreditgivning 

 

Antal år med kreditgivning/person 

 

År med kreditgivning * Vikt vid person Crosstabulation 

 Vikt vid person Total 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

År med kreditgivning 

0-15år 
Count 18 60 78 

% within årmedkreditgivning 23,1% 76,9% 100,0% 

16-år 
Count 6 51 57 

% within årmedkreditgivning 10,5% 89,5% 100,0% 

Total 
Count 24 111 135 

% within årmedkreditgivning 17,8% 82,2% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,549
a
 1 ,060   



 

 

Continuity Correction
b
 2,742 1 ,098   

Likelihood Ratio 3,730 1 ,053   

Fisher's Exact Test    ,070 ,047 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
3,523 1 ,061 

  

N of Valid Cases 135     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Antal år med kreditgivning/affärsidén 

 

År med kreditgivning * Vikt vid affärsiden Crosstabulation 

 Vikt vid affärsiden Total 

Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska vik-

tigt 

Mycket vik-

tigt 

År med kreditgiv 

ning 

0-15år 

Count 1 31 47 79 

% within årmedkredit-

givning 
1,3% 39,2% 59,5% 100,0% 

16-år 

Count 0 15 42 57 

% within årmedkredit-

givning 
0,0% 26,3% 73,7% 100,0% 

Total 

Count 1 46 89 136 

% within årmedkredit-

givning 
0,7% 33,8% 65,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,376
a
 2 ,185 

Likelihood Ratio 3,776 2 ,151 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
3,230 1 ,072 

N of Valid Cases 136   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,42. 

 

Antal år med kreditgivning/siffermaterialet 

 

År med kreditgivning * Vikt vid siffermaterialet Crosstabulation 

 Vikt vid siffermaterialet Total 



 

 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

År med kredit-

givning 

0-15år 

Count 1 4 32 42 79 

% within årmedkre-

ditgivning 
1,3% 5,1% 40,5% 53,2% 100,0% 

16-år 

Count 1 2 32 22 57 

% within årmedkre-

ditgivning 
1,8% 3,5% 56,1% 38,6% 100,0% 

Total 

Count 2 6 64 64 136 

% within årmedkre-

ditgivning 
1,5% 4,4% 47,1% 47,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,448
a
 3 ,328 

Likelihood Ratio 3,461 3 ,326 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
1,547 1 ,214 

N of Valid Cases 136   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,84. 

 

Antal år med kreditgivning/säkerheter 

 

År med kreditgivning * Vikt vid säkerheter Crosstabulation 

 Vikt vid säkerheter Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

År med kredit-

givning 

0-15år 

Count 2 3 40 32 77 

% within år med kre-

ditgivning 
2,6% 3,9% 51,9% 41,6% 100,0% 

16-år 

Count 1 4 37 15 57 

% within år med kre-

ditgivning 
1,8% 7,0% 64,9% 26,3% 100,0% 

Total 

Count 3 7 77 47 134 

% within år med kre-

ditgivning 
2,2% 5,2% 57,5% 35,1% 100,0% 

 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,843
a
 3 ,279 

Likelihood Ratio 3,894 3 ,273 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
2,112 1 ,146 

N of Valid Cases 134   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,28. 

 

Antal år med kreditgivning/företagsbesök 

 

År med kreditgivning * Vikt vid företagsbesök Crosstabulation 

 Vikt vid företagsbesök Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

År med kredit-

givning 

0-15år 

Count 3 9 43 24 79 

% within år med kre-

ditgivning 
3,8% 11,4% 54,4% 30,4% 100,0% 

16-år 

Count 0 3 28 26 57 

% within år med kre-

ditgivning 
0,0% 5,3% 49,1% 45,6% 100,0% 

Total 

Count 3 12 71 50 136 

% within år med kre-

ditgivning 
2,2% 8,8% 52,2% 36,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,843
a
 3 ,119 

Likelihood Ratio 6,997 3 ,072 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
5,639 1 ,018 

N of Valid Cases 136   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,26. 

 

 

 

 



 

 

ANALYSER HYPOTES 2 

 

Utbildning 

 

Högsta utbildning/Personen 

 

Högsta utbildning * Vikt vid person Crosstabulation 

 Vikt vid person Total 

Ganska vik-

tigt 

Mycket vik-

tigt 

Högsta utbild-

ning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 5 33 38 

% within högsta utbild-

ning 
13,2% 86,8% 100,0% 

Högskola 

Count 19 77 96 

% within högsta utbild-

ning 
19,8% 80,2% 100,0% 

Total 

Count 24 110 134 

% within högsta utbild-

ning 
17,9% 82,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,815
a
 1 ,367   

Continuity Correction
b
 ,426 1 ,514   

Likelihood Ratio ,856 1 ,355   

Fisher's Exact Test    ,459 ,262 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,809 1 ,368 

  

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Högsta utbildning/affärsidén 

 

Högsta utbildning * Vikt vid affärsidén Crosstabulation 

 Vikt vid affärsidén Total 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Högsta ut- Gymnasiet/studentexamen Count 0 11 27 38 



 

 

bildning % within högstaut-

bildning 
0,0% 28,9% 71,1% 100,0% 

Högskola 

Count 1 34 62 97 

% within högstaut-

bildning 
1,0% 35,1% 63,9% 100,0% 

Total 

Count 1 45 89 135 

% within högstaut-

bildning 
0,7% 33,3% 65,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,908
a
 2 ,635 

Likelihood Ratio 1,183 2 ,554 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,748 1 ,387 

N of Valid Cases 135   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,28. 

 

Högsta utbildning/ siffermaterialet 

 

Högsta utbildning * Vikt vid siffermaterialet Crosstabulation 

 Vikt vid siffermaterialet Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt 

eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Högsta 

utbildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 1 0 20 17 38 

% within högsta 

utbildning 
2,6% 0,0% 52,6% 44,7% 100,0% 

Högskola 

Count 1 6 44 46 97 

% within högsta 

utbildning 
1,0% 6,2% 45,4% 47,4% 100,0% 

Total 

Count 2 6 64 63 135 

% within högsta 

utbildning 
1,5% 4,4% 47,4% 46,7% 100,0% 

 

 



 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,169
a
 3 ,366 

Likelihood Ratio 4,731 3 ,193 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,001 1 ,981 

N of Valid Cases 135   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,56. 

 

Högsta utbildning/säkerheter 

 

Högsta utbildning * Vikt vid säkerheter Crosstabulation 

 Vikt vid säkerheter Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt 

eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Högsta 

utbildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 1 0 25 11 37 

% within hög-

stautbildning 
2,7% 0,0% 67,6% 29,7% 100,0% 

Högskola 

Count 2 7 51 36 96 

% within hög-

stautbildning 
2,1% 7,3% 53,1% 37,5% 100,0% 

Total 

Count 3 7 76 47 133 

% within hög-

stautbildning 
2,3% 5,3% 57,1% 35,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,175
a
 3 ,243 

Likelihood Ratio 6,023 3 ,111 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,018 1 ,893 

N of Valid Cases 133   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,83. 



 

 

 

Högsta utbildning/företagsbesök 

 

Högsta utbildning * Vikt vid företagsbesök Crosstabulation 

 Vikt vid företagsbesök Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt 

eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Högsta 

utbildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 0 3 17 18 38 

% within högsta 

utbildning 
0,0% 7,9% 44,7% 47,4% 100,0% 

enstaka kurser högskola 

Count 3 9 54 31 97 

% within högsta 

utbildning 
3,1% 9,3% 55,7% 32,0% 100,0% 

Total 

Count 3 12 71 49 135 

% within högsta 

utbildning 
2,2% 8,9% 52,6% 36,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,641
a
 3 ,303 

Likelihood Ratio 4,379 3 ,223 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
2,932 1 ,087 

N of Valid Cases 135   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,84. 

 

ANALYSER HYPOTES 3 

 

Brist affärsidén 

 

Högsta utbildning 

Crosstab 

 Brist i affärsidén Total 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

Högsta ut-

bildning 
Gymnasiet/studentexamen 

Count 1 3 27 6 37 

% within högsta 

utbildning 
2,7% 8,1% 73,0% 16,2% 100,0% 



 

 

Högskola 

Count 6 20 58 12 96 

% within högsta 

utbildning 
6,2% 20,8% 60,4% 12,5% 100,0% 

Total 

Count 7 23 85 18 133 

% within högsta 

utbildning 
5,3% 17,3% 63,9% 13,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,071
a
 3 ,254 

Likelihood Ratio 4,538 3 ,209 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
2,946 1 ,086 

N of Valid Cases 133   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,95. 

 

Antal år med kreditgivning 

Crosstab 

 Brist affärsiden Total 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

År med kreditgiv-

ning 

0-

15år 

Count 6 18 45 9 78 

% within år med kreditgiv-

ning 
7,7% 23,1% 57,7% 11,5% 100,0% 

16-år 

Count 1 6 39 9 55 

% within år med kreditgiv-

ning 
1,8% 10,9% 70,9% 16,4% 100,0% 

Total 
Count 7 24 84 18 133 

% within årmedkreditgivning 5,3% 18,0% 63,2% 13,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,208
a
 3 ,102 

Likelihood Ratio 6,673 3 ,083 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
5,250 1 ,022 

N of Valid Cases 133   



 

 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 2,89. 

 

Antal år inom bank 

Crosstab 

 Brist affärsiden Total 

Sällan Varken eller Ofta Nästan alltid 

År inom bank 

11-15år 
Count 4 11 29 6 50 

% within år inom bank 8,0% 22,0% 58,0% 12,0% 100,0% 

16-20år 
Count 3 13 55 12 83 

% within år inom bank 3,6% 15,7% 66,3% 14,5% 100,0% 

Total 
Count 7 24 84 18 133 

% within år inom bank 5,3% 18,0% 63,2% 13,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,311
a
 3 ,510 

Likelihood Ratio 2,256 3 ,521 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
1,897 1 ,168 

N of Valid Cases 133   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 2,63. 

 

Brist företagsbesök 

 

Högsta utbildning 

Crosstab 

 Brist företagsbesök Total 

Nästan 

aldrig 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

Högsta 

utbildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 4 8 16 7 0 35 

% within 

högsta ut-

bildning 

11,4% 22,9% 45,7% 20,0% 0,0% 100,0% 

Högskola 

Count 7 18 51 18 1 95 

% within 

högsta ut-

bildning 

7,4% 18,9% 53,7% 18,9% 1,1% 100,0% 

Total Count 11 26 67 25 1 130 



 

 

% within 

högsta ut-

bildning 

8,5% 20,0% 51,5% 19,2% 0,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,392
a
 4 ,846 

Likelihood Ratio 1,623 4 ,805 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,591 1 ,442 

N of Valid Cases 130   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,27. 

 

 

Antal år inom bank 

 

Crosstab 

 Brist företagsbesök Total 

Nästan ald-

rig 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

År inom 

bank 

0-

15år 

Count 5 14 23 7 1 50 

% within år inom 

bank 
10,0% 28,0% 46,0% 14,0% 2,0% 100,0% 

16-år 

Count 6 11 45 18 0 80 

% within år inom 

bank 
7,5% 13,8% 56,2% 22,5% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 11 25 68 25 1 130 

% within år inom 

bank 
8,5% 19,2% 52,3% 19,2% 0,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,850
a
 4 ,144 

Likelihood Ratio 7,109 4 ,130 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
2,359 1 ,125 

N of Valid Cases 130   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,38. 



 

 

 

Brist person 

 

Antal år med kreditgivning 

Crosstab 

 Brister person Total 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

År med kreditgiv-

ning 

0-

15år 

Count 9 18 42 8 77 

% within år med kreditgiv-

ning 
11,7% 23,4% 54,5% 10,4% 100,0% 

16-år 

Count 4 7 37 6 54 

% within år med kreditgiv-

ning 
7,4% 13,0% 68,5% 11,1% 100,0% 

Total 

Count 13 25 79 14 131 

% within år med kreditgiv-

ning 
9,9% 19,1% 60,3% 10,7% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,433
a
 3 ,330 

Likelihood Ratio 3,527 3 ,317 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
1,987 1 ,159 

N of Valid Cases 131   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 5,36. 

 

Antal år inom bank/Avslag kredit 

Crosstab 

 Brister person Total 

Sällan Varken eller Ofta Nästan alltid 

År inom bank 

0-15år 
Count 7 7 30 5 49 

% within år inom bank 14,3% 14,3% 61,2% 10,2% 100,0% 

16-år 
Count 6 18 49 9 82 

% within år inom bank 7,3% 22,0% 59,8% 11,0% 100,0% 

Total 
Count 13 25 79 14 131 

% within år inom bank 9,9% 19,1% 60,3% 10,7% 100,0% 

 

 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,473
a
 3 ,480 

Likelihood Ratio 2,457 3 ,483 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,246 1 ,620 

N of Valid Cases 131   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 4,86. 

 

Brist siffermaterialet 

 

Högsta utbildning 

Crosstab 

 Brist siffermaterialet Total 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

Högsta ut-

bildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 0 4 24 9 37 

% within högsta 

utbildning 
0,0% 10,8% 64,9% 24,3% 100,0% 

Högskola 

Count 4 14 53 23 94 

% within högsta 

utbildning 
4,3% 14,9% 56,4% 24,5% 100,0% 

Total 

Count 4 18 77 32 131 

% within högsta 

utbildning 
3,1% 13,7% 58,8% 24,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,222
a
 3 ,528 

Likelihood Ratio 3,312 3 ,346 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,814 1 ,367 

N of Valid Cases 131   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,13. 

 

Antal år med kreditgivning 



 

 

 

Crosstab 

 Brist siffermaterialet Total 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

År med kreditgiv-

ning 

0-

15år 

Count 2 14 40 20 76 

% within år med kreditgiv-

ning 
2,6% 18,4% 52,6% 26,3% 100,0% 

16-år 

Count 2 4 37 12 55 

% within år med kreditgiv-

ning 
3,6% 7,3% 67,3% 21,8% 100,0% 

Total 

Count 4 18 77 32 131 

% within år med kreditgiv-

ning 
3,1% 13,7% 58,8% 24,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,420
a
 3 ,220 

Likelihood Ratio 4,641 3 ,200 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,136 1 ,712 

N of Valid Cases 131   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,68. 

 

Antal år inom bank 

Crosstab 

 Brist siffermaterialet Total 

Sällan Varken eller Ofta Nästan alltid 

År inom bank 

0-15år 
Count 2 7 27 13 49 

% within år inom bank 4,1% 14,3% 55,1% 26,5% 100,0% 

16-år 
Count 2 11 50 19 82 

% within år inom bank 2,4% 13,4% 61,0% 23,2% 100,0% 

Total 
Count 4 18 77 32 131 

% within år inom bank 3,1% 13,7% 58,8% 24,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 



 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,610
a
 3 ,894 

Likelihood Ratio ,601 3 ,896 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,004 1 ,951 

N of Valid Cases 131   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,50. 

 

Brist säkerheter 

 

Högsta utbildning 

Crosstab 

 Brist säkerheter Total 

Nästan 

aldrig 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

Högsta 

utbildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 1 3 11 19 3 37 

% within 

högsta ut-

bildning 

2,7% 8,1% 29,7% 51,4% 8,1% 100,0% 

Högskola 

Count 0 5 27 50 13 95 

% within 

högsta ut-

bildning 

0,0% 5,3% 28,4% 52,6% 13,7% 100,0% 

Total 

Count 1 8 38 69 16 132 

% within 

högsta ut-

bildning 

0,8% 6,1% 28,8% 52,3% 12,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,630
a
 4 ,458 

Likelihood Ratio 3,644 4 ,456 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
1,814 1 ,178 

N of Valid Cases 132   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,28. 

 

Antal år med kreditgivning 



 

 

Crosstab 

 Brist säkerheter Total 

Nästan 

aldrig 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

År med kredit-

givning 

0-

15år 

Count 0 3 22 39 13 77 

% within år med kre-

ditgivning 
0,0% 3,9% 28,6% 50,6% 16,9% 100,0% 

16-år 

Count 1 5 16 30 3 55 

% within år med kre-

ditgivning 
1,8% 9,1% 29,1% 54,5% 5,5% 100,0% 

Total 

Count 1 8 38 69 16 132 

% within år med kre-

ditgivning 
0,8% 6,1% 28,8% 52,3% 12,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,382
a
 4 ,172 

Likelihood Ratio 7,075 4 ,132 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
3,946 1 ,047 

N of Valid Cases 132   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,42. 

 

Antal år inom bank 

 

Crosstab 

 Brist säkerheter Total 

Nästan ald-

rig 

Sällan Varken 

eller 

Ofta Nästan 

alltid 

År inom 

bank 

0-

15år 

Count 0 2 15 25 7 49 

% within år inom 

bank 
0,0% 4,1% 30,6% 51,0% 14,3% 100,0% 

16-år 

Count 1 6 23 44 9 83 

% within år inom 

bank 
1,2% 7,2% 27,7% 53,0% 10,8% 100,0% 

Total 

Count 1 8 38 69 16 132 

% within år inom 

bank 
0,8% 6,1% 28,8% 52,3% 12,1% 100,0% 

 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,509
a
 4 ,825 

Likelihood Ratio 1,870 4 ,760 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,536 1 ,464 

N of Valid Cases 132   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,37. 

 

 

ANALYSER HYPOTES 4 

 

Reviderat 

Antal år inom bank 

Crosstab 

 Siffror reviderat Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

År inom-

bank 

0-

15år 

Count 1 8 30 10 49 

% within år inom 

bank 
2,0% 16,3% 61,2% 20,4% 100,0% 

16-år 

Count 1 15 46 19 81 

% within år inom 

bank 
1,2% 18,5% 56,8% 23,5% 100,0% 

Total 

Count 2 23 76 29 130 

% within år inom 

bank 
1,5% 17,7% 58,5% 22,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,442
a
 3 ,931 

Likelihood Ratio ,440 3 ,932 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,040 1 ,841 

N of Valid Cases 130   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,75. 

 

Högsta utbildning 



 

 

Crosstab 

 Siffror reviderat Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Högsta 

utbildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 0 3 26 6 35 

% within 

högsta ut-

bildning 

0,0% 8,6% 74,3% 17,1% 100,0% 

Högskola 

Count 2 21 49 22 94 

% within 

högsta ut-

bildning 

2,1% 22,3% 52,1% 23,4% 100,0% 

Total 

Count 2 24 75 28 129 

% within 

högsta ut-

bildning 

1,6% 18,6% 58,1% 21,7% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,958
a
 3 ,114 

Likelihood Ratio 6,833 3 ,077 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,753 1 ,386 

N of Valid Cases 129   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,54. 

 

Antal år med kreditgivning 

Crosstab 

 Siffror reviderat Total 

Ganska 

oviktigt 

Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

År med kredit-

givning 

0-

15år 

Count 1 17 40 17 75 

% within år med 

kreditgivning 
1,3% 22,7% 53,3% 22,7% 100,0% 

16-år 

Count 1 6 36 12 55 

% within år med 

kreditgivning 
1,8% 10,9% 65,5% 21,8% 100,0% 

Total Count 2 23 76 29 130 



 

 

% within år med 

kreditgivning 
1,5% 17,7% 58,5% 22,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,335
a
 3 ,343 

Likelihood Ratio 3,470 3 ,325 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,674 1 ,412 

N of Valid Cases 130   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,85. 

 

Finansiella och icke-finansiella 

Antal år inom bank 

Crosstab 

 Viktigare att betona de finansiella bedömningarna än de icke-finansiella Total 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska lite 

Varken 

eller 

Stämmer 

ganska mycket 

Stämmer helt 

och hållet 

År inom 

bank 

0-

15år 

Count 1 4 18 22 1 46 

% within år 

inom bank 
2,2% 8,7% 39,1% 47,8% 2,2% 100,0% 

16år 

Count 1 6 28 38 8 81 

% within år 

inom bank 
1,2% 7,4% 34,6% 46,9% 9,9% 100,0% 

Total 

Count 2 10 46 60 9 127 

% within år 

inom bank 
1,6% 7,9% 36,2% 47,2% 7,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,856
a
 4 ,582 

Likelihood Ratio 3,339 4 ,503 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
1,410 1 ,235 

N of Valid Cases 127   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,72. 

 

Högsta utbildning 



 

 

Crosstab 

 Viktigare att betona de finansiella bedömningarna 

än de icke-finansiella 

Total 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

lite 

Varken 

eller 

Stämmer 

ganska 

mycket 

Stämmer 

helt och 

hållet 

Högsta 

utbildning 

Gymnasiet/studentexamen 

Count 1 4 12 13 4 34 

% within 

högsta 

utbildning 

2,9% 11,8% 35,3% 38,2% 11,8% 100,0% 

Högskola 

Count 1 7 33 46 5 92 

% within 

högsta 

utbildning 

1,1% 7,6% 35,9% 50,0% 5,4% 100,0% 

Total 

Count 2 11 45 59 9 126 

% within 

högsta 

utbildning 

1,6% 8,7% 35,7% 46,8% 7,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,158
a
 4 ,532 

Likelihood Ratio 2,965 4 ,564 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,181 1 ,671 

N of Valid Cases 126   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,54. 

 

Antal år med kreditgivning 

Crosstab 

 Viktigare att betona de finansiella bedömningarna än de icke-

finansiella 

Total 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska lite 

Varken 

eller 

Stämmer 

ganska 

mycket 

Stämmer 

helt och 

hållet 

År med kre-

ditgivning 

0-

15år 

Count 1 5 28 36 3 73 

% within år med 

kreditgivning 
1,4% 6,8% 38,4% 49,3% 4,1% 100,0% 

16- Count 1 5 18 24 6 54 



 

 

år % within år med 

kreditgivning 
1,9% 9,3% 33,3% 44,4% 11,1% 100,0% 

Total 

Count 2 10 46 60 9 127 

% within år med 

kreditgivning 
1,6% 7,9% 36,2% 47,2% 7,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,794
a
 4 ,593 

Likelihood Ratio 2,774 4 ,596 

Linear-by-Linear Associa-

tion 
,159 1 ,690 

N of Valid Cases 127   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,85. 

 


