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Denna uppsats behandlar förändringen i utlåning till småföretaget i och med införandet av det 

nya internationella regelverket Basel III och den Europeiska versionen, CRD IV. Studien 

fokuserar på bankernas kreditbedömning. Det teoretiska ramverket består huvudsakligen av 

vetenskapliga artiklar, läroböcker samt myndighetsrapporter inom det berörda ämnet. Den 

empiriska undersökningen utfördes i form av semi-strukturerade intervjuer med lokala 

bankkontor i Uppsalaområdet. Studien avgränsar sig till att undersöka skandinaviska bankers 

utlåning gentemot småföretag. Efter gjord undersökning fastslår studien att en förändring i 

utlåning till småföretag kommer att ske. Det nya regelverket kommer att påverka bankers 

förhållningssätt till småföretag, vilket är något som bankerna själva nekar till.   
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1. Inledning	  
I följande kapitel presenteras en bakgrund till studiens forskning, uppsatsens problematisering 

och syfte samt en problemformulering. 

	  

1.1 Problembakgrund 
Finansiering av småföretag i Sveriges växande ekonomi är fundamental. Småföretagen står för 

en stor del av antalet arbetsgivare i landet, och det är av stor vikt att för den svenska ekonomin 

att dessa företag har möjlighet till tillväxt. Sverige ligger efter många andra länder i Europa när 

det gäller främjandet av tillväxt hos mindre företag. För att kunna växa behöver små och 

medelstora företag möjligheten till en effektiv kapitalförsörjning, för mindre företag är det 

banklånet som utgör den allra viktigaste externa kapitalkällan. (Bruns, 2003). 
 

Utlåning räknas som den mest lönsamma affärsverksamheten för banker. Det stora antalet 

småföretag i Sverige gör det till en intressant kundgrupp för banker eftersom de har möjlighet att 

låna ut pengar till ett företags tillväxt. Det är av intresse både för banken och företaget att 

genomföra en korrekt kreditbedömning inför en eventuell utlåning för att kunna urskilja 

lönsamma och framgångsrika investeringar. För banken är det viktigt eftersom framgången hos 

företaget avgör dess förmåga att kunna återbetala lånet och räntan. Ur företagets perspektiv kan 

det vara viktigt med en korrekt kreditbedömning, eftersom företaget då får en bild av om deras 

investeringsobjekt ses som lönsamt, vilket kan hjälpa till att undvika förlorad tid och pengar på 

ett projekt som inte är attraktivt för finansiärer (Bruns, 2003). 
 

Det vanligaste att bedöma vid en kreditbedömning är företagets säkerheter och 

återbetalningsförmåga, samt dess nuvarande och framtida möjlighet till att kunna betala 

amorteringar och ränta. När det gäller säkerheter hos ett företag är det företagets tillgångar som 

ska fungera som en garanti eller säkerhet för bankens krediter. Vid företagets eventuella 

misslyckande att återbetala sina krediter, ska banken kunna beslagta och sälja säkerheterna 

(tillgångar) för att potentiellt kunna återfå de utlånade kapitalet (Svensson, 2003).  
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Bankers utlåning regleras i nationella lagar och styrs av statliga regleringar vilka grundar sig i 

Baselkommitténs internationella regelverk. Sedan introduktionen av de första Baselreglerna 1992 

har kraven på bankernas kapitaltäckning succesivt höjts.  

Efter finanskrisen år 2008 har regleringen av banker på nationell och internationell nivå skärpts 

ytterligare i och med införandet av det senaste regelverket Basel III, som introducerades i januari 

2013 och förväntas implementeras fullständigt år 2019 (Tillväxtverket, 2011).  

 

Baselkommittén är en sammansatt kommitté av finansiella tillsynsmyndigheter som var fastställd 

av diverse centralbankschefer från de olika G-10 länderna år 1974. Kommittén ska agera som ett 

forum inom bankregleringar och banktillsyn för dess medlemsländer. Nuförtiden sträcker sig 

medlemsländerna över hela världen och länder från alla olika kontinenter representeras (BIS, 

2009).  År 2011 kom EU-kommissionen ut med regelverket CRD IV som skulle implementeras 

för den Europeiska unionens medlemsländer, regelverket innehåller förutom Baselkommitténs 

Basel III regelverk nya förhållningsregler om sanktioner, bolagsstyrning och tillsyn. En del av 

CRD IV regelverket är skrivet i förordningsform vilket innebär att dessa regler blir en del av 

Svensk lagstiftning, vissa delar är skrivna i direktivform och kommer implementeras som 

lagstiftning i samband med föreskrifter från Finansinspektionen (Svenska bankföreningen, 

2011).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Eftersom småföretagen är beroende av finansiering i form av lån från banker för potentiell 

expansion, kan det bli problematiskt om bankerna påverkas av striktare kapitaltäckningskrav och 

förhållningsregler vilket kan ställa högre krav på deras utlåning (Tillväxtverket, 2011). En studie 

visar att småföretag i Sverige och Europa kan drabbas hårdare av Basel III än småföretag från 

övriga delar av världen (Euroweek 2010). 
 

På grund av de förhöjda kapitaltäckningskraven som Basel III ställer på bankerna, så kan det 

medföra att bankerna i sin tur kommer höja sina kapitaltäckningsgrader gentemot sina kunder. 

Detta kan göra det svårare för småföretag att få finansiering av banker eftersom de inte har 

säkerheter eller kapital i lika stor utsträckning som större företag (Sydsvenskan 2010). Den 

förändring i regler och krav för bankverksamheten som gradvis börjat ske till följd av Basel III 
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gör det intressant att undersöka om det skett en förändring i svenska bankers utlåningsprocess till 

småföretag.  
 

Sedan Basel III regelverkets föregångare, Basel II, har banker haft stora friheter angående sin 

bedömning av kreditrisk (Jacobson, Lindé & Roszbach 2005). Den friheten är störst angående 

lån till småföretag. Även i det nyare regelverket, Basel III har bankerna stora valmöjligheter till 

bedömning av kreditrisk, vilket borde främja utlåning till småföretag. Detta är något som borde 

underlätta småföretagens svåra finansieringssituation. Bankernas frihet till kreditriskbedömning 

kritiserades nyligen av Stefan Ingves som anser att den är för stor (Svd 2012). 

 

1.3 Syfte 
Undersökningens syfte är att undersöka bankers utlåning till småföretag och om bedömningen 

har förändras i och med implementeringen av de nya bankregelverket Basel III. Undersökningen 

kommer vara ur bankernas perspektiv för att urskilja om synen på de faktorer  bankerna 

undersöker vid utlåning till småföretag har förändrats.  
 

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Hur bedömer bankerna småföretag vid utlåning? 

• Har Basel III påverkat bankernas utlåning till småföretag i Sverige? 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner 
Studien avgränsar sig till att undersöka svenska bankkontor, och utlåning till svenska småföretag. 

Vidare är de banker som undersöks i studien systemviktiga och det är retail lån som undersöks. 

Med retail lån menas lån på under åtta miljoner svenska kronor. I uppsatsen återkommer 

begreppet småföretag. Till kategorin småföretag hör vanligtvis företag med mellan 10 och 49 

anställda och som inte omsätter mer än 80 miljoner kronor. Förutom dessa företag räknas även 

mikroföretag med färre än 10 anställda och en omsättning på mindre än 18 miljoner kronor in i 

definitionen småföretag för denna studies ändamål (Svensknäringsliv.se 2008). I studien används 

termen SME företag som är en förkortning av small and medium-sized enterprises där 

småföretag ingår (EBA, 2011).  
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1.6 Basel III-regelverket 
Det föregående regelverket till Basel III var Basel II, och det var i och med införandet av detta 

regelverk som regelverken fick sin struktur. Baselkommitén valde att förmedla kraven och 

förhållningsregler på banker utformade på tre pelare:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Däremot har de senaste årens finansiella klimat visat att banker inte varit rustade för stora 

förluster och inte heller kunnat hantera de risker som uppstår i och med kriser. Som ett svar på 

detta valde Baselkommittén att ytterligare skärpa sina regler och framställde regelverket Basel III 

(Riksbanken, 2013).  De nya kraven i och med Basel III regelverket innefattar huvudsakligen 

kvaliteten på bankernas kapital, och det genom tre huvudsakliga krav: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pelare I. I denna pelare bestäms kraven på kapital hos bankerna eller hur 
mycket kapital de kan låna ut i förhållande till hur mycket de behåller. 
Vidare regleras även kraven för kreditrisker vilket är av intresse för denna 
studie. 

 
• Pelare II. I pelare två behandlas övriga risker för bankerna som inte 

behandlas i pelare I. Bankerna skall arbeta gemensamt med kontrollerande 
myndigheter för att avgöra om deras kontrollsystem är tillräckligt för att 
hantera sina risker (FI 2005). 

 
• Pelare III. Den tredje och sista pelaren fungerar som ett komplement till de 

två tidigare pelarna. Pelaren syftar främst till bankernas transparens genom 
att ställa krav på offentliggörande av information (FI 2002) 

 
	  

• Höjt Kärnprimärkaptial. Detta innebär att det tidigare kravet på 2 procent 
höjs till 4,5 procent. 

 
• Kraven på vilka tillgångar som kan räknas till eget kapital blir hårdare. 

Framför allt goodwill som inte i och med de nya reglerna i lika stor 
utsträckning kan räknas in i det egna kapitalet. 

 
• Hårdare krav på likviditet. Två olika krav på likviditet – ett på längre sikt och 

ett på kortare sikt. Syftet med dessa krav är att banker dels ska kunna klara 
kortare kriser och dels för att vara ekonomiskt stabila under en längre 
tidsperiod (Riksbanken, 2013) (Svenskabankföringen, 2013). 
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Förslaget om Basel III-reglerna har diskuterats av Baselkommitén och EU-kommissionen under 

de senaste tre åren (Svenska Bankföreningen 2013). Implementeringsplanen består i en 

introduktion under perioden 2013-2015 av kärnprimärkapitalkraven och sedan skall reglerna vara 

fullständigt i bruk år 2019. Slovik & Cournéde (2011) menar på att de flesta banker redan ligger i 

fas med de nya reglerna och att deras kapitaltäckning redan ligger på en högre nivå mot vad de 

gjorde innan den finansiella krisen 2009. I och med att kapitalkraven från Basel III är betydligt 

högre än de från Basel II är det av stor vikt att de nya reglerna inte implementeras för snabbt 

(King & Tarbert 2011). 

 
Även om många banker uppfyller kravet på kärnprimärkapital kommer de att påverkas av Basel 

III-reglerna. I en studie av den kinesiska bankmarknaden belyses faktumet att införandet av 

Basel III kommer att grundläggande förändra bankernas finansiering (Lee 2012). Vad som 

förväntas hända är en ökad utlåning till små- och medelstora företag, vilket innebär en minskning 

av finansiering från fastigheter och försäkringsmarknaden. 
 

Venter (2012) har studerat hur väl de Sydafrikanska bankerna kommer att klara av 

implementeringen av Basel III och hur det kommer att påverka landets ekonomiska tillväxt. 

Artikeln påpekar att även om de sydafrikanska bankerna är väl kapitaliserade behövs 

förändringar göras för att möta alla de olika Basel III-kraven. Venter menar på att bankerna 

eventuellt bör minska vissa typer av utlåning, då främst bostadslån, och istället fokusera på mer 

inkomstbringande men osäkra lån. Atkinson & Blundell-Wignall (2010) diskuterar fler problem 

med införandet av Basel III, bland annat att banker har olika möjligheter att redovisa sitt kapital 

för att täcka upp förluster, vilket leder till att regelverket inte är en effektiv åtgärd mot bankkriser 

i alla länder. 
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2. Teoretisk Bakgrund 
Här presenteras den litteratur som uppsatsen använder sig av för att genomföra studien. 

Litteraturbakgrunden består av sammanställningar av böcker och artiklar som behandlar ämnet 

samt rapporter från svenska och europeiska myndigheter. 

2.1 Kreditbedömning   
Kreditbedömning av ett företag bör vara inriktad på företagets framtida ekonomiska kapacitet 

och både den risk och lönsamhet den beviljade krediten kan medföra banken (Svedin 1992).  Vid 

varje kreditbedömning inhämtas årsredovisningar, och oftast andra finansiella rapporter samt 

kreditupplysningar. Det är vanligt att en upprättad förbindelse med kredittagaren påverkar 

mängden av insamlad information. Informationen behandlas och analyseras av kreditgivarna 

själva, och det är högst ovanligt att utomstående sakkunskap konsulteras (Svensson 2003). 

Kreditgivarens första intryck av företaget är av stor betydelse eftersom att det avgör till stor del 

vilken behandling företaget kommer få av kreditgivaren (Catasús & Gröjer 2003). 

 

En kreditbedömning baseras antingen på en statisk eller en dynamisk bedömning. Vid en statisk 

bedömning inhämtas information ifrån årsredovisningar och fokuserar på företagets resultat och 

finansiella ställning för att göra en bedömning av företagets betalningsförmåga. Det är fler 

faktorer som spelar in vid en dynamisk bedömning, här ingår bedömning av exempelvis 

företagets ledning, affärsidé och marknadssituation. Fokus vid en dynamisk bedömning ligger på 

företagets återbetalningsförmåga. Inom kreditbedömningar finns det olika uppställda modeller 

gällande bankernas bedömning av ett företags kreditvärdighet (Svensson 2003). 3C-modellen 

betraktar de tre komponenterna tillgångar (Capital), betalningsförmåga (Capacity) och personlig 

karaktär (Character). En utökad version av denna modell kallas 5C-modellen där även faktorerna 

säkerheter (Collaterals) och marknad (Conditions) ingår (Beaulieu 1996). En kreditbedömning 

kan också ske i olika sekvenser, först ser man till ett företags återbetalningsförmåga, sedan vad 

företag har för ändamål med kredit och slutligen värdet på företagets säkerheter.  En typ av 

kreditbedömningsmodell lägger fokus på relationen och förhandlingarna mellan banken och 

företaget. Personliga egenskaper, förhandlingsförmåga hos företaget spelar då in samt bankens 

erfarenheter av kredittagaren (Svensson 2003). 
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2.2 Kreditbedömning av småföretag 
Små och medelstora företag har generellt sett svårare att få beviljad kredit än stora företag. Detta kan 

bero på att banker har relativt större kostnader vid utlåning till mindre företag, en bidragande 

anledning kan också vara att information och redovisning ofta är mer bristfällig i mindre, 

ägarledda företag. Med ägarledda företag syftas det på företag där ägaren innehar en aktiv roll i 

företagets styrning, vilket leder till att ägaren har större insyn i verksamheten och inte i lika stor 

utsträckning är i behov av redovisningsinformation (Bruns, 2003). Småföretag har också i större 

utsträckning mer bristfällig redovisningsinformation, det ställs inte lika hårda redovisningskrav 

på onoterade företag vilket kan leda till odetaljerad information som är osäker, ofullständig och 

av varierande kvalitét (Bruns 2003). 

 

För banker handlar det ofta om att på ett lättöverskådligt och effektivt sett kunna hantera ett 

företags redovisningsinformation, vilket innebär att ett företag ska kunna erbjuda mycket och 

välgjord information däribland viktiga faktorer är att redovisningsinformationen ska vara av 

kvalité och korrekt utformad. Det är också viktigt för banker och kreditbedömare att de ska 

kunna lita på ett företags redovisning, och därför är det av stor vikt att informationen är 

redovisad efter de normer och lagar som finns. Många kreditbedömare menar att det ligger en 

större svårighet i att utvärdera ett tjänsteföretag än ett industri-företag, detta med anledning av att 

tjänsteföretag ofta saknar reella tillgångar (Svensson 2003). 

 

Det är viktigt för både småföretaget och banken att ha en god arbetsrelation och ett ömsesidigt 

beroendeförhållande. Banker behöver företagskunder att låna ut pengar till och företagen 

behöver finansiering. För en förtroendegivande och god arbetsrelation förväntar sig bankerna att 

företaget kommer betala tillbaka lånet och räntan, i sin tur förväntar sig företaget rättvisa 

kreditvillkor och möjligheten till ytterligare kapital. Det är speciellt viktigt för småföretag att 

etablera en god affärsrelation då det kan fungera som en bidragande informationskälla vid 

kreditbeslut, bankerna erhåller information om företagets betalningsförmåga genom granskandet 

av tidigare betalningshistorik vid de utgivna krediterna (Bruns 2003). 

 

Som tidigare nämnts undersöker banker och kreditgivningsinstitut främst företagens 

återbetalningsförmåga genom att kontrollera vilka intäkter som företaget har. Immateriella 
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tillgångar är i det sammanhanget en speciell post eftersom att det kan vara svårt att precisera det 

verkliga värdet, och vidare blir det svårt i bankerna och kreditgivningsinstitutens bedömning av 

dessa. 

Catasús & Gröjer (2003) utförde i början av 2000-talet en djupgående studie om 

kreditbedömning av immateriella tillgångar. Studiens resultat fastställer att en viktig faktor vid 

kreditgivning i det här fallet var säkerhet. Det framgår att bankernas formella regler inte räknar 

immateriella tillgångar som en tillgång i balansräkningen, däremot stärks helhetsbilden när 

sådana tillgångar presenteras vilket i vissa fall leder till att krediten beviljas.  

 

Burns & Fletcher (2008) genomförde en studie för att undersöka hur banker riskvärderar svenska 

småföretag. I studien finner de att banker sätter störst vikt vid småföretagens materiella tillgångar 

och de faktorer som flyttar risken från banken till företaget. Vidare fastställs även att de 

småföretag som har goda resultat och som är finansiellt starka inte har några svårigheter att få 

beviljad kredit från banken. Företag utan eller med dålig kredithistorik har det problematiskt att 

få lån från banken. Finansiellt svaga företag utan materiella tillgångar kan få det svårt att visa 

upp säkerheter för banken, i dessa fall är det vanligt för företagsägaren att behöva ställa upp med 

personlig borgen som säkerhet för lånet (Burns & Fletcher 2008).  

 

De svenska småföretagen har den senaste tiden uttryckt en oro över svårigheterna med att få 

finansiering från banker. Bankernas krav på höjda kapitalkrav har påverkat småföretagen som 

menar att de inte har samma möjlighet som de större företagen att söka finansiering på annat håll 

vilket har inneburit att de drabbats hårdare (Företagarna 2011). Samtidigt visar andra 

undersökningar på att de svenska bankerna hanterar småföretagen med varierande kvalitet, och 

att Handelsbankens småföretagarkunder är de mest nöjda (Eastbrook 2012). 

2.3 Kreditvärdering 
Enligt lagen om Kapitaltäckningar och stora exponeringar (2006:1371) samt Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar ställs regler upp om hur 

beräkningen av en kapitalbas ska gå till, som ska motsvara summan av kapitalkraven för 

kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Denna kapitalbas ska en bank kunna visa upp 

vid varje given tidpunkt. Kreditriskerna kan räknas ut genom två olika metoder, 
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Schablonmetoden och internriskklassificeringsmetoden (IRK-metoden) Enligt 

Finansinspektionens hänvisningar ska företagen med Schablonmetoden hänföra sina 

exponeringar till femton föreskrivna exponeringsklasser och sätta exponeringarna till de 

riskvikter som följer av respektive exponeringsklass.  Riskvikterna kan i vissa fall följa av extern 

rating (Finansinspektionen 2013). 

 

För användandet av den mer avancerade metoden IRK krävs ett godkännande från 

Finansinspektionen (Finansinspektionen 2013). Det finns en grundläggande och en avancerad 

variant av metoden, enligt den mer avancerade metoden får bankerna större utrymme att 

uppskatta fler värden. En bank som använder sig av IRK-metoden får själva avgöra sina kunders 

riskvikter och således kapitalkravet genom att på egen hand framställa kundernas 

riskklassificering (Lind, 2005). Vid IRK-metoden mäts kreditrisker i tre olika mått: 
 
  

  

  

 

 

PD står för sannolikheten att en motpart ska fallera, uttryckt i procent. LGD står för den andel av 

exponeringsbeloppet som banken förlorar vid motpartens fallissemang, uttryckt i procent. EAD 

menar på den exponering banken har när motparten fallerar. Vid den grundläggande IRK-

metoden ska banken själva mäta värdet på PD och Finansinspektion bestämmer värdena på LGD 

och EAD. Detta innebär att banken internt uppskattar sannolikheten på att motparten fallerar. 

Använder banken istället den avancerade metoden av IRK ska de själva räkna ut värdena på PD, 

LGD och EAD, hur stor bankens förlust blir om motparten fallerar (Finansinspektionen 2007). 

Handelsbanken och Danske Bank har fått tillstånd att använda den avancerade IRK-metoden och 

Swedbank förväntas få ett godkännande under 2013. Handelsbanken och Danske Bank använder 

sig av både schablon och IRK-metoden vilket också Swedbank förväntas göra när de har fått sitt 

godkännande. (Handelsbanken 2012), (Swedbank 2012), (Danske Bank 2012).   

 

 

• Sannolikhet för fallissemang – PD (Probability of default) 
 

• Förlust givet fallissemang - LGD (Loss Given Default) 
 

• Exponering vid fallissemang - EAD (Exposure at Default) 
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2.4 Förändringar i utlåning till småföretag i och med CRD IV 
Under det nuvarande regelverket kan banker använda sig av en av de två tidigare nämnda 

metoderna för beräkning av kreditrisk, Schablon- eller IRK-metoden. Vid schablonmetoden 

använder sig bankerna av riskvikter som är bestämda av tillsynsmyndigheter och i Sveriges fall 

finansinspektionen (Finansinspektionen 2007) . Vid användande av IRK-metoden är det som 

tidigare nämnts upp till banken att avgöra riskvikten. Angående lån till småföretag indelas lånet i 

två olika klasser beroende på storleken på lånet. Det ena lånet är retail lån som högst får uppgå 

till ca 8 miljoner kronor (1 miljon Euro) och lån över denna summa kallas för corporate (EBA 

2012). När en bank gör en utlåning till ett företag förväntas de säkerhetsställa en andel av lånet 

med sitt egna kapital (EK). När en banks utlåning har en högre risk ska de täcka upp den 

utlåningen med en större summa EK och vid lägre risk krävs mindre EK (Kim & Santemoro 

1988). Enligt de nuvarande reglerna ska täckningsgraden från bankens sida uppgå till 8 procent 

av det totala lånet (EBA 2012).  

 

Schablonmetoden har en standardiserad riskvikt på 75 procent vid retail lån till småföretag, och 

det nuvarande kapitalkravet vid utlåning är 8 procent. Eftersom att riskvikten är lägre än 100 

procent vid ett retail lån med schablonmetoden behöver banken inte täcka upp hela kapitalkravet 

på 8 procent. Ett aktuellt kapitalkrav (AKK) beräknas genom att riskvikten (RV) multipliceras 

med bankens krav på eget kapital (EK). 
 
 

 

 

 

 

Det aktuella kapitalkravet beräknas till 6 procent. Den grundläggande IRK-metoden är inte 

applicerbar på retail lån, den beräknar bankerna själva riskvikten genom att bestämma värden på 

PD, LGD och EAD vid en potentiell utlåning till ett småföretag. 

 

I och med implementeringen av CRD IV kommer bankernas kapitalkrav gradvis att höjas med 

start 2016 från 8 till 10.5 procent vid den slutgiltiga implementeringen 2019, vilket motsvarar en 

höjning på 31 procent. (EBA, 2012). Angående retail lån till småföretag introduceras en 

Riskvikt * Eget Kapital = Aktuellt Kapitalkrav 
 
0.75 * 0.08 = 0.06 
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stödjande faktor (SF) för att minska bankernas kapitaltäckning och underlätta utlåning till 

småföretag. Vid både schablon och IRK-metoden minskas riskvikterna med 24 procent. 
 
 

 

 

 
 
Detta görs exempelvis vid schablonmetoden genom att multiplicera riskvikten på 75 procent med 

den stödjande faktorn på 0.7619. Den stödjande faktorn har tagits fram i syfte att främja utlåning 

till småföretag, för att det höjda kapitalkravet inte ska försvåra småföretags finansiering genom 

banklån (EBA, 2012). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankers riskvikter vid 
utlåning till SME företag  

Retail lån till småföretag, 
nuvarande regler 

Retail lån till småföretag 
företag, CRD IV 

Definition En utlåning till ett SME 
företag som inte överstiger 
1 miljon EUR 

En utlåning till ett SME 
företag som inte överstiger 
2 miljoner EUR vid 
Schablon, och 5 miljoner 
EUR vid IRK-metoden 

Schablonmetoden 75 % 75 %  
 
Stödjande faktor på 76.19 
% (vilket skulle i detta fall 
ge en riskvikt på 57.14 %) 

IRK-metoden 
(grundläggande) 

Icke-applicerbar 
	  

Icke-applicerbar 

IRK-metoden  
(avancerad) 

Bankens egna uppskattning 
av PD, LGD och EAD 
 
Korrelationen sträcker sig 
emellan 3 % och 16 %	  

Bankens egna uppskattning 
av PD, LGD och EAD 
 
Korrelationen sträcker sig 
emellan 3 % och 16 % 
	  
Stödjande	  faktor	  på	  	  
76.19	  %	  

10.5/8 = 0.3123   
 
100 * 1.3123 * 0.7619 = 100 
 

Riskvikt * Stödfaktor * Egetkapital = Aktuellt kapitalkrav 
 

0.75 * 0.7619 * 10.5 = 0.06 
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Källa: EBA, 2012 
	  
I en rapport gjord av McKinsey & Company, så förutspås det att det är bankernas retail lån som 

kommer att drabbas minst av Basel III regelverket och corporate lån verksamheten kommer få 

en större påverkan av de nya regelverken (McKinsey & CO, 2010). 

2.5 Förändringar i utvalda bankers riskmodeller 
Alla de undersökta bankerna är klassade som systemviktiga banker i sina respektive länder, 

Handelsbanken och Swedbank i Sverige och Danske Bank i Danmark (Danske Bank 2013) 

(Riksbanken 2011). Detta innebär för de två svenska bankerna att de utöver CRD IV-reglerna har 

riksbanken och finansinspektionen beslutat om ett nytt kapitalkrav för de svenska bankerna. 

Detta innebär att dessa två systemviktiga svenska bankerna från och med 2013 har ett kapitalkrav 

på 13.5 procent varav 3 procent av dessa är ett påslag för bankernas systemviktighet. Från och 

med 2015 ökar påslaget för systemviktighet med 2 procentenheter till 5 procent, vilket leder till 

att kapitalkravet höjs till 15.5 procent. Kapitalkravet för de svenska systemviktiga bankerna 

kommer alltid att ligga på en högre nivå än minimikravet från CRD IV (Riksbanken 2011). 
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2.6 Sammanfattning 
Många av de mindre företagen i Sverige behöver extern finansiering för att kunna bedriva sin 

verksamhet, de allra flesta av mindre företag vänder sig till banker för att få hjälp med detta. I 

bankernas kreditgivningsprocess hanteras den information om företaget som finns tillgänglig, 

vilket främst är redovisning och bokslut. Utifrån denna information skapar sig bankerna en 

uppfattning om företagets förmåga att hantera en kredit, genom att fokusera på 

återbetalningsförmåga i första hand och säkerheter som kan realiseras i andra hand. I den tidigare 

presenterade studien av Catasús & Gröjer angående immateriella tillgångars påverkan på 

kreditbeslutet presenterade författarna resultatet att immateriella tillgångar endast har en 

marginell påverkan på kreditbeslutet. Utöver denna information är en god personlig relation 

mellan bank och företag en faktor som kan verka till företagarens fördel i och med att banken 

inte granskar insamlad information lika kritiskt. 

Det nya regelverket, Basel III, skärper kraven på bankerna framför allt genom ökade krav på 

kapitaltäckning. Det finns studier som påpekar att det nya regelverket begränsar bankernas 

möjlighet till att finansiera småföretag.  
 

Eftersom att kapitalkraven på de svenska bankerna höjs och bankerna höjer sina interna 

kapitalkrav för att rusta sig mot höjningarna, blir uppfattningen att den stödjande faktorn vid 

retail lån till småföretag inte kommer att påverka utlåningen nämnvärt. Eftersom att bankerna 

höjer sina egna andelar eget kapital vid utlåning tros det att kunderna, småföretagen, också 

kommer behöva ha en större andel kontanta medel vid en utlåning, vilket kan antas försvåra 

möjligheten för småföretag att få finansiering.  

 

2.7 precisering av forskningsfrågor 
 
Uppsatsen kommer att undersöka vilka faktorer som är viktiga vid en kreditbedömning av ett 

småföretag. Vidare kommer det undersökas hur de olika faktorerna spelar in vid en 

kreditbedömning. Detta för att skapa en övergripande bild av hur bankerna agerar vid en 

kreditbedömning, studien kommer att kartlägga vilken av faktorerna som är viktigast.  Uppsatsen 

klargör också för småföretagens uppfattade möjlighet till banlån.  
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Uppsatsen ska skapa en bild av hur Basel III regelverket är utformat, och hur det skiljer sig från 

tidigare regelverk. Det ska undersökas hur Basel III har påverkat utlåningen till svenska 

småföretag. Följande frågeställningar ska besvaras i uppsatsen: 

 

Har bankernas striktare kapitaltäckningsregler förändrat deras kreditbedömningar av småföretag? 

 

Kommer de stödjande faktorerna i regelverket att verkligen att underlätta finansieringen till 

småföretag? 

 

I vilken utsträckning märker företagsrådgivare på banker av det nya regelverket vid en 

kreditbedömning? 

 
 
 

 

 

 

 

 

3. Metod  
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätt, urval, validitet och reliabilitet, inhämtning av data 

samt operationalisering. 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
I enlighet med problematiseringen inhämtades kvalitativ data, i form av intervjuer. I denna studie 

används semistrukturerade intervjuer med respondenter från banker och andra finansiella institut. 

Syftet med semistrukturerade intervjuer är att få respondenternas helhetsbild av studiens 

huvudsakliga frågor (Saunders et al 2012). Under intervjuerna ställdes frågorna utifrån 

respondentens svar för att inte hämma respondentens möjlighet till utförliga svar och på så sätt 
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tillåta fördjupning inom vissa frågor. Intervjufrågorna som användes utformades utefter den 

teoretiska referensram som presenteras ovan. 

 

I ett tidigt stadium av studiens utveckling diskuterades vilken typ av datainhämtning som var 

lämplig för denna undersökning. En kvantitativ undersökning valdes bort eftersom att den inte 

lämpar sig för öppna frågor, vilket ansågs viktigast vid denna typ av studie (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2012). Denna undersökning är mer av en djupgående karaktär och därför krävs det 

möjlighet till att ställa djupgående frågor vilket inte finns vid en kvantitativ undersökning. 
 

 

Det finns en mängd olika anledningar till varför respondenter går med på att delta i en kvalitativ 

undersökning (Collins, Shatell & Thomas 2005). I denna studie valde ett antal banktjänstemän 

att ställa upp i undersökningen, antingen via person- eller telefonintervju. En möjlighet är att 

intervjuobjekten valde att ställa upp i studien för att påvisa en positiv bild av deras arbetsgivare, 

banken. Följdaktligen kan detta påverka de svar som ges och att det ligger i respondenternas 

intresse att tala positivt om banken vilket kan ge missvisande svar.  
 

3.2 Urval 
För genomförandet av studien krävs inhämtning av data från olika banker och andra 

kreditinstitutioner. I detta fall går det inte av framför allt tidsskäl att inhämta information från 

samtliga av Sveriges banker och kreditinstitutioner, och studien avgränsar sig istället till ett urval 

av dessa (Saunders et al, 2012). Urvalet i studien är inte av slumpmässig karaktär, utan flertalet 

olika bankkontor och kontor hos kreditgivningsinstitut valdes ut och kontaktades, både via 

telefon och e-mail. Urvalet begränsades sedan utefter den respons som gavs och vilka som hade 

möjlighet att erbjuda intervjuer. 
 

Efter alla intervjuförfrågningar utskickats fick vi respons av tre olika banker; Handelsbanken, 

Swedbank och Danske Bank. För ytterligare diversifiering av studien har i vissa fall flertal 

kreditbedömare från de olika bankerna intervjuats, fyra stycken från Handelsbanken, två från 

Swedbank och en från Danske Bank. Majoriteten av intervjuobjekten är verksamma i Uppsala 

och förutom det intervjuades kreditbedömare verksamma i Stockholm, Tierp och Linköping. 
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3.3 Bortfall 
Vid inledandet av den empiriska undersökningen kontaktades fem banker angående 

intervjuförfrågningar. Av de fem tillfrågade bankerna valde två att inte medverka i studien; 

Skandinaviens Enskilda Bank (SEB) och Nordea. Detta innebär att två av fyra systemviktiga 

svenska banker inte representeras i studien (Riksbanken 2011). Anledningen till bortfallet är att 

dessa banker inte besvarade någon av de flertalet förfrågningar som skickades till varje bank. 

Bortfallets påverkan på studien är svår att bedöma, mer än att 50 procent av de systemviktiga 

bankerna föll bort ur studien. 

 

3.4 Inhämtning av data 
All primärdata i studien insamlades via intervjuer, antingen personliga eller via telefon. Valet 

mellan de olika intervjuformerna skedde beroende på vilken intervjuform som var mest passande 

för intervjuobjekten. De personliga intervjuerna utfördes vid varje tillfälle på intervjuobjektens 

kontor. Intervjuerna varierade i längd mellan 15 och 45 minuter, telefonintervjuerna tenderade att 

vara kortare och personintervjuerna längre. Alla intervjuer spelades in med audioinspelning, 

både telefon- och personintervjuerna.  
 

 

När en studie använder semi-strukturerade intervjuer är det viktigt för intervjuaren att fastställa 

ett förtroende mellan sig själv och respondenten. Problemet med telefonintervjuer är att detta 

förtroende kan bli lidande, vilket kan leda till att respondenterna inte lika gärna besvarar frågor 

på ett beskrivande sett och inte heller lika gärna öppet diskuterar känsliga frågor. Vid en 

telefonintervju förlorar också intervjuaren möjligheten att iakta och analysera respondentens 

icke-verbala beteende, för att bättre kunna få ett intryck och avgöra vilka frågor samt följdfrågor 

som borde ställas. Intervjuobjekt brukar också i vanliga fall avsätta mindre tid till 

telefonintervjuer än till personintervjuer (Saunders et al, 2012).  

I undersökningens teoretiska referensram har sekundärdata använts. Den data som används har 

främst hämtats från böcker, publicerade artiklar och svenska myndigheters webbplatser. Den 

teoretiska referensramen har utformats utifrån studiens huvudsyfte, och förklarar kontemporär 

forskning som denna studie tar avsats från.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 
Inom detta arbete har det använts en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer, det är 

då viktigt för validiteten i undersökningen att de frågor som ställs är relevanta i syftet för 

undersökningen och att frågorna besvarades på ett trovärdigt sätt. Vid intervjuerna har semi-

strukturerade frågor utformats utifrån undersökningens syfte för att öka validiteten i arbetet. 

Validiteten i arbetet kan ses som relativt hög, majoriteten av intervjuobjekten i huvudsak arbetat 

med kreditbedömning och utlåning till småföretag i över tio år varav några i nästan trettio år och 

hade goda kunskaper inom implementeringen av Basel II och III reglerna (Saunders et al, 2012). 

Det är däremot svårt att ignorera faktumet att intervjuobjekten kan ha besvarat frågorna i ett 

egenintresse för att stärka sin egna eller bankens attityd och anseende, ytterligare hade ett av 

intervjuobjekten tillgång till frågorna i förhand vilket kan ha lett till förberedda och vinklade svar. 

Förutom detta finns det antagligen inga hot mot undersökningens validitet som därför fastställs 

som relativt hög. 

  

Arbetet anses ha en relativt hög reliabilitet exempelvis eftersom de intervjuer som genomfördes 

under undersökningen tog plats i avskilda konferensrum på de diverse lokalkontoren, där endast 

intervjuarna och intervjuobjekten var närvarande. Vilket talar för arbetets reliabilitet då 

intervjuobjekten inte behövde vara oroliga för att överhöras av överordnade eller arbetskollegor 

vilket kan leda till att intervjuobjektet blir återhållsamt och svaren blir överdrivet positiva och 

förskönande (Saunders et al, 2012).  Under intervjuerna användes en ljudupptagningsapparat för 

att spela in exakt vad som sades under intervjun, vilket gav oss möjlighet att noga gå igenom och 

kontrollera svaren så det inte skedde några feltolkningar och att vi inte gick miste om viktig 

information. Det lades stor vikt att skapa goda relationer med bankerna och intervjuobjekten 

under undersökningens gång, för att upprätthålla kontakten vilket gav möjlighet till att via e-mail 

eller telefon ge kompletterande frågor eller ge inte intervjuobjekten möjligheten att förtydliga 

sina svar, för att öka tillförlitligheten. Det har under undersökningen gjorts ett flertal intervjuer 

med olika lokala bankkontor i Mellansverige och det har inte funnits någon markant skillnad 

mellan svaren, i arbetet dras därför slutsats att undersökningen går att på ett reliabelt sätt 

generalisera svaren till lokala bankkontor hos utfrågade banker i Mellansverige. Uppfattningen är 

alltså att svaren inte skulle variera inom detta område, vilket anses öka undersökningens 

reliabilitet.   
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4. Empiri 
Nedan presenteras det empiriska resultatet från undersökningen. Empirin är uppställd efter 

varje bank och avdelats utifrån varje intervju.  
Namn # Bank Position Plats Typ Längd 

Kjell Karlsson 1 Swedbank Kreditchef  Uppsala, 
City 

Personintervju 40 min 

Korus Mohammadi 2 Swedbank Företagsrådgivare  Märsta Telefonintervju 25 min 

Dag Johansson 3 Danske bank Kreditchef Linköping Telefonintervju 23 min 

Frank Ahlström 4 Handelsbanken Företagsrådgivare  Uppsala, 
Eriksberg 

Personintervju 33 min 

Michael Lindström 5 Handelsbanken Kontorschef Uppsala, 
Tierp 

Telefonintervju 21 min 

Torbjörn Nilsson 6 Handelsbanken Företagsrådgivare  Uppsala, 
City 

Personintervju 37 min 

Mattias Sandin 7 Handelsbanken Stf kontorschef Uppsala, 
Luthagen 

Personintervju 43 min 
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Joanna Dalman 8 Handelsbanken Företagsrådgivare  Uppsala, 
Luthagen 

Personintervju 43 min 

 

4.1 Hur bedömer bankerna småföretag vid utlåning 
- Vilka faktorer baserar de sin bedömning på? 

 

4.2 Personlig relation 
 

När det kommer till kreditbedömning av småföretag och deras möjlighet till att beviljas lån är det 

första som påverkar om företaget sedan tidigare har en relation med banken.  

 

En upprättad relation mellan företaget och banken kan hjälpa företag att få nya krediter, om 

företaget har en historik av att sköta sig. Detta eftersom att det tar längre tid att behandla nya 

förfrågningar och att misskötsel är svår att tvätta bort. 

 

Personliga relationer beskrivs som en betydande faktor för kreditbedömning, särskilt i sämre 

ekonomiska tider för att snabbt kunna hjälpa till. I bättre tider blir relationerna av mer 

förvaltande karaktär. Att upprätthålla en god arbetsrelation beskrivs som oerhört viktigt, 

viktigare på företagssidan än privatsidan av banken. Om ägaren ger ett kompetent intryck och är 

”bankvänlig” brukar det inte vara några problem för företagen att bli beviljad kredit. 

 

Respondent 3 har en något annorlunda syn på personliga relationer jämfört med de övriga 

intervjuobjekten. De personliga relationerna beskrivs mer som skadande om de är dåliga än 

hjälpande om de är bra. Att jobba med en bankkund som inte har skött sig beskrivs som väldigt 

belastande. 

 

Att känna tillit till kunden beskrivs som den viktigaste delen i en personlig relation, det är viktigt 

att känna förtroende för ledningen och för sättet som företaget sköts.  

 

Alla är överens om att de gör en lika grundlig undersökning av företaget även vid en fastställd 

relation, men de litar mer på informationen de får. Det råder också en enighet mellan 
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respondenterna om att mindre företag inte har svårare att få beviljad kredit och att 

kreditprocessen inte heller förändras vid mindre företag. 

 

Ett av intervjuobjekten skiljer sig helt angående hur stor roll personliga relationer spelar vid en 

kreditbedömning. “Personliga relationer spelar en mindre roll vid kreditbedömningar, det är 

främst företagens kassaflöde som avgör.” Respondenten berättar att det kan vara lättare för 

mindre företag att få beviljad kredit, att banken kan tänka sig att exempelvis gå upp till 80 

procent belåningsgrad vid mindre företag jämfört med ungefär 60 procent vid större företag. 

 

4.3 Återbetalningsförmåga 
 

Respondenterna anser att återbetalningsförmågan är den viktigaste faktorn vid utlåning, och det 

är ett tillvägagångssätt som har utkristalliserats under de senaste 10 åren. Oavsett storleken på 

belåningsgraden läggs det alltid fokus på återbetalning. 

 

Genomgående anses det att återbetalningsförmåga och kassaflöde är de absolut viktigaste 

faktorerna vid kreditbedömning av småföretag och har sin största del av utlåningen till mindre 

företag med upp till 10 anställda. Det förekommer vanligtvis inga riktlinjer från huvudkontoren 

utan det  jobbas utifrån grundfilosofin om att kassaflöde och återbetalningsförmåga är viktigast. 

Respondent 2 anger att “grundläggande för arbetet är att man tittar på hur en ökad eller ny kredit 

förbättrar företagets verksamhet vilket gör att de har möjlighet att betala tillbaka krediten.” 

 

4.4 Redovisning 
 

Alla intervjuobjekt menar på att redovisning är en del som de tar i beaktande vid en 

kreditbedömning men åsynen skiljer sig åt gällande hur viktig den egentligen är.   

 

En stor del av respondenterna lägger stor vikt vid utformningen och kvaliteten på redovisningen 

vid företagsbedömningar, speciellt vid större krediter då företagen rekommenderas av banken att 

använda sig av en auktoriserad revisor. Dessa respondenter anser att det viktigaste med ett 
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företags redovisning är att den är ordentligt utformad och håller en viss kvalité samt relevans, det 

borde också finnas något underlag att jämföra med för att kunna följa vad som händer och hänt i 

företaget. En grundförutsättning är också att redovisningen är begriplig och att det inte ska finnas 

något tvivel angående sifferunderlaget. Vidare anser intervjuobjekten att utformningen av 

redovisningen hos ett företag är betydande, men det är inte den viktigaste faktorn. 

 

Det finns intervjuobjekt vars syn skiljer sig från majoriteten respondenten ser gärna att deras 

kunder följer kontemporära redovisningsstandarder men det läggs inte någon betydande vikt vid 

utformning och kvaliteten på redovisningen. Respondenten anser att mycket är standardiserat 

vilket gör att det inte blir någon större skillnad mellan företagen. En annan respondent menar på 

att vid en upprättad relation med företaget så blir redovisningen av sekundär karaktär men om 

det handlar om en helt ny kredit så ställs det högre krav på ett reviderat bokslut.  

 

Intervjuobjekten syftar också på att de alltid vill ha en korrekt redovisning och att majoriteten av 

kunderna har en ordentlig redovisning. De nämner också att de finns undantag, exempelvis kan 

nya företag ibland ha det svårare med redovisning och den kan ses som ”översiktlig”, men då 

gäller det att styra företaget i rätt riktning och kanske ge tips om en bra redovisningsbyrå. 

Respondent 8 säger också att redovisning inte är det viktigaste vid en kreditansökan men går den 

inte att förstå så kan vi inte ta några kreditgivningsbeslut och bilden av företaget försämras.  

 

4.5 Centrala riktlinjer 
Angående centrala riktlinjer skiljer sig intervjuobjekten åt i sina synsätt. 

 

Respondent 1 jobbar efter ett grundläggande regelverk för hur krediter till företag skall hanteras. 

Det finns inget utrymme för tolkning av regelverket, utan det finns standardiserade 

tillvägagångssätt för hur kreditgivningen går till.  

 

Respondenten 3 beskriver att banken har en genomgående kreditpolicy som följer 

finansinspektionens tvingande regler. Alla enheter inom banken måste följa dessa regler, och så 

även kontoret i Linköping. Alla handlingar ska ske i enlighet med de uppställda 

kreditgivningsreglerna, däremot finns det ett litet utrymme för en lokal tolkning av policyn. Det 
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finns en koncernsyn inom banken på kreditgivningar, och det är av stor vikt att lokalkontoren 

följer den synen. 

 

Vad det gäller riktlinjer från huvudkontoren beskriver respondenten 4 att kontoret har fria tyglar 

och agerar som en egen resultatenhet. Kontoret har mandat att själva bevilja större 

företagskrediter utan att rådfråga huvudkontor. Samma respondent uppger också att det är svårt 

att resonera kring vilka regler de utgår ifrån och berättar att det istället handlar mer om en 

helhetsbedömning.  

 

Det förekommer inga riktlinjer från huvudkontoret enligt respondent 5 utan man jobbar utifrån 

grundfilosofin om att kassaflöde och återbetalningsförmåga.  

 

Respondent 6 berättar att det finns en kreditpolicy inom banken, men att organisationen är 

väldigt decentraliserad vilket gör att intervjuobjektet kan fatta många beslut på egen hand. Det 

finns en samsyn inom banken om hur det ska gå till. Nästan alla beslut gällande småföretag tar 

kontoret på egen hand, och respondenten tror att Handelsbanken är den bank som kan ta beslut 

snabbast och mest självständigt. Banken jobbar mycket med personligt ansvar och de anställda 

på kontoret har ansvar att själv fatta beslut angående företagskrediter. 

 

Respondenterna 7&8 förklarar hur banken har en gemensam kreditpolitik utifrån lagar och regler 

från myndigheter men på kontoret fattar de sina egna kreditbeslut inom vissa ramar. De förklarar 

också att de inte har några branschriktlinjer. 

 

4.6 Kreditsvårigheter för småföretag 
Det finns vissa saker som menar på att det kan vara svårare för småföretag att få kredit eftersom 

att det helt enkelt inte är lönsamt för banken om inte lånet är tillräckligt stort. Det ställs höga 

krav på de mindre företagarna eftersom att de på ett enkelt och snabbt sätt måste presentera 

varför de behöver kredit så att beslutet kan tas så snabbt som möjligt. Ett annat intervjuobjekt 

menar att det inte är svårare för de minsta företagen att bli beviljad kredit. Istället beskrivs det att 

i de mindre företagen är ägarens skötsel av företaget mer betydande för bedömningen. Det 

beskrivs vara svårare för mindre företag att få kredit jämfört med stora företag, detta eftersom att 



	   27	  

det finns en fast kostnad för att upprätta ett lån oavsett storlek. De större bolagen är verksamma 

på flera olika marknader vilket ger en intryck av säkerhet, de mindre bolagen är mer beroende av 

en god relation med banken, förklarar intervjuobjektet. 

 

Ett annat intervjuobjekt berättar att det kan vara lättare för mindre företag att få beviljad kredit, 

att banken kan tänka sig att exempelvis gå upp till 80 procent belåningsgrad vid mindre företag 

jämfört med ungefär 60 procent vid större företag. Det  går snabbare för banken att bevilja en 

kredit till ett mindre företag. Säkerheter beskrivs vara lika viktigt oavsett företagsstorlek. Det nya 

regelverket har inte påverkat kreditbeviljandet nämnvärt beskriver företagsrådgivaren. Priset på 

pengar har blivit dyrare för bankerna totalt sett. Detta eftersom att det finns fler faktorer än bara 

upplåningskostnaden att ta hänsyn till. Även om det inte har påverkat kreditgivningen så har 

kostnaderna för företagen blivit högre, berättar intervjuobjektet. 

 

 

 

 

 

4.7 Förändringar i och med Basel III 
Intervjuobjekten är oense om hur Basel III-regelverket kommer att påverka utlåningen till 

småföretag. Det föreligger en viss skillnad mellan bankerna i synen på huruvida regelverket 

kommer att påverka överhuvudtaget. 

 

4.8 Respondenter som förutspår förändring 
Införandet av de nya regelverken har påverkat hur banken hanterar sin utlåning och 

kreditbedömning. Det läggs mer fokus på varje företagskund och vilket överskott kunden 

levererar till banken. Innan Basel II gjordes mer övergripande uträkningar på utlåning och 

marginaler. Nu räknas det tydligt på varje kund och banken tittar på företagens skötsamhet 

gentemot banken. Rent allmänt tror intervjuobjekt 1 att bankerna har blivit försiktigare, men inte 

speciellt på Uppsalakontoret. 
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Basel III-reglerna kommer att bli direkt prispåverkande. Kapitaltäckningen är en stor del när det 

gäller prissättning, och därför  tros  de nya reglerna att påverka prissättningen. Däremot tror inte 

intervjuobjektet att det nya regelverket inte kommer att påverka banken  speciellt mycket, utan 

tror att de flesta banker redan ligger inom de givna ramarna för Basel III. 

 

Intervjuobjekt 3 är inne på samma spår: “De nya Baselreglerna kommer att påverka banken, och 

genomgående också därför de mindre och större bolagen. De drabbas även olika beroende på 

vilken typ av lån de har hos banken, och behöver inte därför drabba de mindre företagen mer än 

de större.”  

 

4.9 Respondenter som förnekar förändring  
Angående förändringar i regelverken mellan Basel II och Basel III tros det inte ha påverkat 

banken på något vis och tror inte heller att det kommer att göra det i framtiden. Bankens egna 

regler är striktare än de externa regelverken och  det är därför som inget tros förändras. Ett 

exempel ges på att av alla kreditbedömningar som gick igenom för 10 år sedan, skulle också gå 

igenom med dagens regelverk. Vidare resoneras det kring att det möjligen kommer bli svårare 

för småföretag rent generellt att få finansiering.  

 

Kreditbedömning och utlåning till småföretag inte har påverkats av de nya 

regelverken,  bedömningarna och filosofin kommer att bestå. Vidare förklaras att de framtida 

bedömningarna förmodligen inte heller kommer att förändras, eftersom att de har varit bestående 

sedan implementeringen av Basel II. Däremot tror respondenten att prissättningen på sikt kan 

komma att förändras. 

 

Bedömningen har av småföretag har inte förändrats i och med Basel III. Det som har hänt de 

senaste sex åren är att krediter har blivit dyrare, det har blivit dyrare för banker att låna pengar 

vilket återspeglas i priset till våra kunder.  

 

Det var mer krisen än Baselreglerna som kändes av för oss i bedömningen då det blev påtagligt 
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för bankerna med sin egna finansiering, och att handeln mellan bankerna slutade och inte bytte 

pengar med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 
I detta stycke diskuteras resultatet från den empiriska undersökningen och jämförs med det 

teoretiska ramverket. Egna tankar om undersökningen och resultaten presenteras. 
 

5.1 Hur bedömmer bankerna småföretag vid utlåning 

Den vitala delen i bankernas kreditbedömning är småföretagens återbetalningsförmåga, bankerna 

vill vara säkra på att de får igen sina utlånade pengar och lägger då stor vikt på materiella 

tillgångar som kan säkra upp krediten. Från intervjuerna kan ett mönster i kreditbedömning av 

småföretag urskiljas, bankerna jobbar i enlighet med Svenssons (2003) sekventiella synsätt där 

återbetalningsförmågan står i fokus. Noterbart är att syftet med krediten inte har nämnts i någon 

intervju som en viktig faktor, vilket gör att Svenssons modell i denna studie inte är helt 

tillämpbar. Majoriteten av intervjuobjekten tillämpar en statisk kreditbedömning, där fokus läggs 
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på årsredovisningar och företagets finansiella ställning för att kunna bedömma 

återbetalningsförmåga. Vissa intervjuobjekt har dock en mer dynamisk bedömning där flera 

faktorer bedöms samtidigt, exempelvis företagets ledning och affärsidé. 
 

Det går att säga att bankerna använder sig av en modifierad variant av 5C-modellen (Beaulieu 

1996). Alla komponenter spelar in på bedömningen men de främsta är återbetalningsförmåga och 

säkerheter där de andra komponenterna bortses från helt eller behandlas som ytterligare faktorer 

utan direkt avgöra.  Posterna som inkluderas i 5C-modellen är av störst vikt vid en 

kreditbedömning och det är inget som förändrats på grund av de strängare 

kapitaltäckningskraven, något som talar emot litteraturbakgrunden där säkerheter lyftes fram 

som något bankerna skulle kunna kräva i större utsträckning, eftersom det sker en förändring i 

bankernas egna kapitaltäckningsratio. 
 

Det är alltid företagets redovisning som kommer i första hand och är direkt avgörande om ett lån 

ska beviljas eller inte, kvalitén på hur redovisning är utformade och den personliga relation som 

finns mellan kreditgivare och kund kommer i andra hand, det är aldrig direkt avgörande och kan 

endast bidra till en bättre helhetsbild av företaget.  
 

Bankernas syn på personliga relationer skiljer sig åt, vissa menar att den påverkar svagt positivt 

och andra menar att den är fundamental vid en kreditbedömning. Till skillnad från Svensson 

(2003) som menar på att en upprättad förbindelse mellan kredittagare och bank påverkar 

mängden av insamlad information, framgår av denna studie att det snarare påverkar synen på den 

insamlade informationen och inte mängden. Det empiriska resultatet visar att det görs en 

grundlig undersökning även vid en fastställd relation, men att banken litar mer på informationen 

när en personlig relation är upprättad, och har exempelvis större överseende med defekter i 

bokföringen. 
 

Angående om det skett någon förändring i svårigheten för småföretag att bli beviljade krediter 

skiljer uppfattningen mellan kreditbedömarna. Uppfattningen hos småföretagen (Företagarna, 

2011) är att det är svårare för dem att få lån än vad det är för större företag. Det går att finna stöd 

för småföretagens uppfattning då en del banker medger att det är procentuellt dyrare att låna ut 

pengar till småföretag Denna åsikt är i linje med Bruns (2003) som menar att detta är en stor 
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anledning till de svårigheter som småföretagen upplever med att få kredit. Det var en endast en 

företagsrådgivare som menade på att de kunde tänka sig göra en sämre affär i samband med 

utlåningen till ett företag för att istället tänka långsiktigt och få möjligheten att tillhandahålla 

finansiering i företagets tillväxtstadium för att potentiellt tjäna mer pengar på ett framtida 

tillvuxet företag. 
 

5.2 Förändring i och med Basel III 
Det råder en konsensus överlag hos bankerna att det som kommer att förändras i och med Basel 

III  är prissättningen. Det är kapitaltäckningen som är en viktig faktor för prissättning, och 

kraven på kapitaltäckning höjs vilket kommer reflekteras i prissättningen. Det är möjligt att detta 

uppfattas som en försvårande omständighet av småföretagen, även om det inte blir svårare att bli 

beviljad lån kommer priserna för småföretagen att öka. Däremot menade bankerna på att deras 

kreditbedömningsprocess gentemot småföretag inte har eller kommer förändras. 
 

Vi tror inte att det nya regelverket kommer att ha någon större påverkan på bankernas 

kreditbedömning av småföretag. Detta eftersom att de undersökta bankerna har minimikrav från 

inhemska myndigheter som är högre än de kraven som kommer från Basel III. Friheten att 

beräkna riskvikt med den avancerade IRK-metoden och möjligheten till mindre riskvikt, den 

stödjande faktorn, vid retail lån gör att de nya reglerna inte slår speciellt hårt. Vi tror däremot att 

möjligheten för de svenska bankerna att beräkna riskvikt enligt avancerad IRK-metod kan bli 

mer begränsad. Grunden för denna tanke är Stefan Ingves uttalande om att bankernas frihet till 

beräkning av riskvikter har blivit för stor (Svd, 2012) (Finansinspektionen 2007). 
 

Som fastställts finner inte studiens empiriska undersökning någon förändring i bankernas 

utlåning till småföretag. Bankerna menar på att de är välförberedda på den nya regeländringen 

och utlåningsprocessen kommer inte att förändras. Vår uppfattning är att även om volymen av 

utlåning till småföretag inte förändras kommer priset för krediterna att höjas. Bankernas 

kapitalkrav ökar (Tabell 1), vilket betyder att bankernas behov av hålla kapital kommer att stiga. 

Eftersom att bankerna efterfrågar mer kapital innebär det en kostnad för dem, en kostnad vi tror 

att de inte är villiga att bära själva. De kommer därför förmodligen att försöka minska sina 

kostnader genom att ta ett högre pris av sina kunder, däribland småföretagen. Tanken är att 
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kreditbedömningsprocessen inte kommer att förändras, dock småföretagens kreditsvårigheter 

genom högre priser på krediter.  

 



	   33	  

 

6. Slutsats  
Slutsatser om undersökningens resultat presenteras och diskuteras. Vidare ges även förslag på 

vidare forskning inom ämnet. 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka bankers utlåning till och kreditbedömning av småföretag och 

vilken förändring som sker genom införandet av Basel III/CRD IV-reglerna.  

 

Generellt sett följer bankerna en liknande modell gällande kreditbedömningen av småföretag. 

Det är alltid återbetalningsförmåga som är i fokus, där andra faktorer som företagets redovisning, 

centrala riktlinjer och personlig relation spelar in olika mycket från bank till bank. 

Intervjuobjekten följer olika centrala riktlinjer beroende på vilken bank de arbetar, i det här fallet 

så skiljer sig Handelsbanken från de andra bankerna genom att ge sina rådgivare större frihet i 

sin kreditbedömning gällande just små och medelstora företag. Den större friheten som ges 

påverkar intervjuobjekten från handelsbanken på ett sådant sett att de kan ta beslut mer grundade 

på sin personliga relation med företaget än att mer förlita sig på företagets finansiella situation 

för att ta beslut. Handelsbanken använder sig således av en mer dynamisk kreditbedömning av 

småföretag medans Swedbank och Danske Bank bedömning är av en mer statisk variant.  

 

Den information som ges av vissa av de mer erfarna intervjuobjekten syftar på att 

kreditbedömningen inte förändrades i och med implementeringen av Basel II vilket de också 

menar till att det inte kommer förändras i och med implementeringen Basel III.  

 

Som fastställts finner inte studiens empiriska undersökning någon större förändring i bankernas 

kreditbedömning av småföretag. Däremot kan småföretagens möjlighet till att få beviljad kredit 

försvåras, något som studiens intervjuobjekt har påpekat. Bankerna menar på att de är 

välförberedda på den nya regeländringen och de menar kreditbedömningen inte kommer att 

förändras. Bankernas kapitalkrav kommer att öka (Tabell 1), vilket betyder att bankernas behov 

av hålla kapital kommer att stiga. Eftersom att bankerna efterfrågar mer kapital innebär det en 

kostnad för dem, en kostnad som bankerna inte är villiga att bära själva. Som empirin visar 

kommer bankerna att försöka reducera sina kostnader genom att ta ett högre pris av sina kunder, 
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däribland småföretagen. Studien visar på att kreditbedömningsprocessen inte kommer att 

förändras, däremot kommer kreditsvårigheterna för småföretag att öka genom att bankerna tar ut 

ett högre pris på deras krediter.  

 

Studiens teoretiska bakgrund visar att det kommer ske en förändring i bankernas utlåning till 

småföretag i och med införandet av det nya regelverket Basel III. Bankernas möjlighet till friare 

beräkning av riskvikter med den avancerade IRK-metoden samt den stödjande faktorn som 

kommer gynna retail-lånen till småföretag, kommer att mynna ut i en förändring av bankernas 

kreditbedömning av småföretag. Dessa faktorer kommer leda till att småföretag får det lättare att 

bli beviljad kredit, dock kommer prissättningen på krediter att öka och bli dyrare vilket ändå 

försvårar småföretagens möjlighet till finansiering. I undersökningen framkommer det enhälliga 

svar från samtliga intervjuobjekt där de nekar till att Basel III har haft någon påverkan gentemot 

deras kreditbedömning av småföretag. 

 

6.1 Vidare forskning 
Angående vidare forskning inom området tror vi att det skulle vara intressant att i en mer 

omfattande undersökning studera fler och icke systemviktiga banker för att jämföra deras 

påverkan jämfört med de större systemviktiga bankerna. Eftersom de systemviktiga bankerna får 

ett ökat kapital kravspåslag på totalt 5 procent efter slutgiltig Basel III/CRD IV implementering, 

vilket skulle kunna leda till ett övertag för mindre banker. 

 

Av naturliga skäl anser vi att det även skulle vara intressant med en studie efter slutgiltig 

implementering av regelverket, eftersom att denna studie till stor del bygger på förväntningar om 

hur utlåningen kommer att förändras. 

 

Om det visar sig tydligt efter slutgiltig implementering att de nya regelverken försvårar 

småföretagens möjlighet till finansiering, skulle det vara intressant att undersöka om det går att 

finna andra underlättande möjligheter för förenkla småföretagens finansiering i Sverige. Den 

stödjande faktorn i CRD IV är ett exempel på en sådan möjlighet, förståendet för småföretagens 

inverkan på den ekonomiska utvecklingen ur ett samhällsperspektiv måste lyftas. 
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8. Bilaga – 1 
 

8.1 Intervjufrågor 
 

Introduktionsfrågor 
       

1 Hur länge har du jobbat på den här banken?    
     

2 Hur lä nge har du arbetat med utlåning till småföretag?      
 

3 På ett ungefär, hur stor omsättning har det här kontorets största företagskunder? 
 
Centrala riktlinjer 
 

1 Vilka hänvisningar och riktlinjer om hur kreditbedömning och utlåning ska gå till får ni 
från huvudkontoren? 

 
2 Hur noga måste ni följa dessa riktlinjer?  

 
Redovisning 
 

1 Lägger du stor vikt vid utformningen och kvalitén av ett företags redovisning? 
 

2 Vid kreditavtal lämnar ni ibland villkor beskrivna i redovisningstermer? 
 

3 Håller du med om att det är svårare för tjänsteföretag än industriföretag att få beviljad 
kredit? 

 
● Om ja, är det för att tjänsteföretag ofta saknar realtillgångar?  

 
4 Vad skulle du säga är det viktigaste med ett företags redovisning? exempelvis att den är 

relevant, tillförlitlig, verifierbar eller jämförlig?  
 

● Varför just denna?  
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Immateriella tillgångar: 
             

1 Hur stor andel av små fö retagen som du bedömmer har immateriella tillgå ngar i 
deras å rsredovisning?   
    

2 Vilka immateriella tillgå ngar ä r vanligast fö rekommande hos de små fö retagen 
som du bedömmer? Poster?     

      
3 Vilken påverkan har immateriella tillgångar vid en kreditbedömning, och hur bedömmer 

du dem? vad krävs för att du sätta ett värde på en immateriell tillgång? 
    

4 Hur skiljer sig din kreditbedömning vid olika typer av immateriella tillgångar?    
 

5 Skiljer sig din syn på företag som redovisar en stor del av immateriella tlllgångar jämfört 
med de företag som redovisar en stor del materiella tillgångar? Om ja, varför? 

 
Kreditbedömning av småföretag 
 

1 Hur påverkar ert personliga intryck av den eventuella låntagaren kreditbeslutet?  

 

2 Vilka faktorer anser du är viktiga vid en kreditbedömning?  

 

3 Anser du att desto mindre företaget är, desto svårare är det att bli beviljad kredit? 

 

● Om ja, beror det på att mindre företags redovisningsinformation kan vara bristfällig? 

 

● Eller, att era kostnader är större vid krediter till mindre företag? 

 

4 Lägger ni någon vikt vid var företaget är lokaliserat, om det finns någon fördel ju närmre 

företaget ligger? 

 

5 Skulle du säga att det är viktigare med säkerheter hos småföretag än vid medelstora och 

större företag? 

 

6 Är personlig borgen något ni efterfrågar vid mindre företagskrediter? 
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Basel III/Crd IV 
 

1 Hur har dina kreditbedömningar av småföretag ändrats sedan starten av 
implementeringen av Basel III-reglerna? 

 
2 Hur har din bedömning av immateriella tillgångar som säkerhet förändrats efter 

införandet av Basel III reglerna? 
 

3 Hur har din bedömning av goodwill som säkerhet förändrats efter införandet av Basel III 
reglerna? 

 
4 Hur tror du att din bedömning av immateriella tillgångar kommer att förändras efter den 

slutgiltiga implementeringen av Basel III-reglerna? 
 

5 Det har pratats en del på sista tiden om svårigheten för småföretag att få finansiering från 
banker, tror du att detta kommer försvåras efter den slutgiltiga Basel III 
implementeringen? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


