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Förord 
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tagit sig tid och ställt upp på att bli intervjuade. Till sist vill vi även tacka vår examinator 
Marita Blomkvist och vår opponentgrupp för den konstruktiva kritik vi fått under uppsatsens 
gång. 
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Sammanfattning 
 
I Sverige klassificeras cirka 99,4 % av alla företag som mindre företag och under 2014 
registrerades cirka 70 000 nya företag. Gemensamt är att nystartade och mindre företag som 
växer och utvecklas bidrar till nationell tillväxt i länderna de är verksamma inom. För att 
företagen ska kunna växa krävs finansiering och banker har traditionellt tillgodosett detta 
behov. Regelverket Basel III är därför väldiskuterat eftersom flera studier visar att det kan 
påverka bankers kreditgivning. Forskning visar bland annat att Basel III leder till minskad 
utlåning och ökade utlåningsräntor. Det visar också att nystartade företag kan missgynnas mer 
än andra bolag på grund av de interna riskklassificeringssystem som tillåts inom regelverket. 
Interna riskklassificeringssystem kan nämligen, på grund av olika variabler och parametrar, 
göra att nystartade företag betraktas som mer riskfyllda. Andra studier som gjorts i ämnet 
visar att Basel III inte påverkar varken banker, kreditgivning eller utlåningsräntor. Eftersom 
tidigare forskning och litteratur visar olika resultat syftar denna studie till att undersöka, 
beskriva och öka förståelsen för hur Basel III påverkat kreditgivningen till nystartade företag i 
Sverige. För att få empiriskt underlag till studien har tio intervjuer gjorts med elva 
respondenter från sju olika banker. Intervjuer har gjorts med anställda på större och mindre 
banker på central och lokal nivå. Resultatet i studien visar att alla banker höjt 
utlåningsräntorna till nystartade företag. Bankerna uppger att det framför allt beror på 
förändrad risksyn och riskbedömning till följd av Basel III. Basel III har lett till att 
företagskunder prissätts mer efter bedömd kreditrisk och detta har gjort att nystartade företag 
generellt fått en högre ränta. Resultatet visar också att interna system och modeller blivit 
viktigare inom bankerna och att alternativa finansieringslösningar börjat växa fram på 
marknaden. Samtidigt är kreditbedömningsprocessen och låneutbudet oförändrat sedan Basel 
III:s introduktion. Studiens resultat bidrar med praktiska implikationer till nystartade företag, 
banker, entreprenörer och samhället. Den bidrar också teoretiskt till forskningen i form av 
underlag till diskussionen om utlåningsräntor och låneutbud.  
 
Nyckelbegrepp: Basel III; Bankers kreditgivning; Finansiell reglering; Nystartade företag. 
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Abstract 

 
In Sweden approximately 99.4% of all companies are classified as small companies and in 
2014 around 70,000 new companies were registered. The common denominator is that start-
ups and small businesses that grow and evolve contribute to national growth in the countries 
they operate in. In order to enable businesses to grow they require finance and traditionally 
banks have met this need. Basel III is therefore a well-argued subject since several studies 
show that it can affect banks' lending. Research shows that Basel III will lead to reduced 
lending and increased lending rates. It also shows that start-ups may be more disadvantaged 
than other companies because of the internal ratings-based (IRB) approach allowed within the 
regulation. The IRB approach can namely, because of different variables and parameters, 
consider start-ups more risky than other companies. Other studies however, show that Basel 
III has no, or very little, impact on lending and interest rates. Since previous research and 
literature shows different results this study aims to examine, describe and increase the 
understanding of how Basel III impact lending to start-ups in Sweden. Ten interviews with 
eleven respondents from seven different banks have been conducted. The interviews were 
conducted with employees of large and small banks working on central and local level. The 
results of the study show that all banks have raised lending rates to start-ups. The banks say 
that it is mainly due to changed risk profile and risk assessment as a result of Basel III. Basel 
III has led to corporates, retails and start-ups being priced on estimated credit risk and this has 
led to start-ups being considered as riskier. Thus, banks have raised lending rates to start-ups. 
The result also shows that internal systems and models have become more important in banks 
and that alternative financing has begun to emerge on the market. Meanwhile, the credit 
assessment process and the loan supply are unaffected since Basel III's introduction. The 
study's results contribute with practical implications for start-ups, banks, entrepreneurs and 
the community. It also contributes to theoretical research regarding the lending rates and loan 
supply discussion.  
 
Keywords: Basel III; Bank lending; Financial regulations; Start-ups. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrund om nystartade företag, finansieringsbehov och regelverket 
Basel III. Därefter diskuteras den finansieringsproblematik som nystartade företag kan 
uppleva, samt vilka konsekvenser Basel III kan leda till. Detta leder vidare till studiens syfte 
och problemformulering. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens fortsatta 
disposition. 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige klassificeras cirka 99,4 % av alla företag som mindre företag (Ekonomifakta, 2014; 
SCB, 2014). Det finns kopplingar mellan mindre företags utveckling och ekonomisk tillväxt i 
de länder de är verksamma inom (Beck, Demirguc-Kunt & Levine, 2005). Det finns även 
kopplingar mellan entreprenörskap och länders ekonomiska tillväxt (Wennekers & Thurik, 
1999). Gemensamt är att mindre företag som växer, och entreprenörer som har förutsättningar 
för att starta och utveckla företag, påverkar länders ekonomiska tillväxt positivt. För att 
nystartade företag ska kunna växa och överleva krävs finansiering. Finansiering kan behövas 
för till exempel nya investeringar och anställning av personal. Genom möjligheter till 
finansiering kan nystartade företag expandera och därmed skapa förutsättningar för tillväxt 
(Campello, Graham & Harvey, 2010; OECD, 2014).  
 
Företag har generellt tre finansieringsalternativ som de, enligt pecking order-teorin (jfr 
engelska: pecking order theory), prioriterar enligt följande: Internt genererade medel, externt 
lånekapital samt externt ägarkapital (Myers, 1984). Internt genererade medel består 
framförallt av upparbetade vinster, något som nystartade företag ofta saknar tillgång till 
(Berger & Udell, 1998). När detta saknas är nästa finansieringsalternativ externt lånekapital 
eller externt ägarkapital (Myers, 1984). Externt lånekapital brukar prioriteras eftersom ägare 
vill behålla kontrollen över företaget samtidigt som lånekapital ofta är mer tillgängligt (Bruns, 
2003; Bruns & Fletcher, 2008). Mindre företag har inte samma tillgång till publika marknader 
och externt ägarkapital som stora, etablerade företag (Bruns & Fletcher, 2008). Därför är det 
vanligaste externa finansieringsalternativet för mindre företag i Sverige externt lånekapital 
(Winborg & Landström, 2001; Berggren, 2002; Cressy & Olofsson, 1997; OECD, 2014). Det 
vanligaste externa lånekapitalet är banklån (Cressy & Olofsson, 1997) och kreditinstitut, 
framförallt banker, står för 70 % av den totala finansieringen till företag (Finansinspektionen, 
2013). Dessutom har finansiering genom riskkapital minskat markant under 2008-2012, något 
som tyder på att banklån blivit viktigare (OECD, 2014). 
 
Efter finanskrisen, med början 2007, insåg Baselkommittén för banktillsyn (Baselkommittén) 
att föregående regelverk för finansiell stabilitet varit otillräckliga. I december 2010 
introducerades därför Basel III, en uppföljning på Basel I och Basel II. Trots att 
Baselkommittén saknar laglig makt att implementera regelverken har det blivit praxis för 
medlemsländerna att följa dem. I Sverige har till exempel delar av Basel III implementerats i 
form av EU-förordningar, EU-direktiv och svensk lagstiftning. Det innebär att inom EU 
kommer över 8300 banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersföretag direkt att 
påverkas. Syftet är att undvika framtida kriser och att skapa en stabilare finansiell miljö. Detta 
ska åstadkommas genom bland annat höjda kapitalkrav, likviditetskrav och informationskrav. 
Konsekvenserna av Basel III och hur det kommer påverka berörda parter har diskuterats flitigt. 
Däremot är det svårt att redan nu dra generella slutsatser eftersom regelverket planeras vara
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fullt tillämpat år 2019. Dock har stora delar redan implementerats i många länder, bland annat 
i Sverige (Appendix 1).  
 
Finansiell reglering av banker, i form av till exempel Basel III, är viktigt i dagens 
internationella ekonomi (Admati & Hellwig, 2013; Admati, DeMarzo, Hellwig & Pfleiderer, 
2011; Miles, Yang & Marcheggiano, 2012). Utan regleringar skulle kriser i det finansiella 
systemet lättare inträffa och kostnaderna skulle bli stora för samhället (Admati & Hellwig, 
2013). Hur regleringar, och Basel III i synnerhet, påverkar BNP, tillväxt, banker och 
kreditgivning är väldiskuterat. Däremot skiljer sig resultaten, slutsatserna och åsikterna. En 
del studier (Angelini et al., 2011; Macroeconomic Assessment Group (MAG), 2010) visar att 
förändringar av kapitalkraven inom Basel III leder till minskad BNP och nedgång i 
tillväxttakten. Detta leder i sin tur till att bankerna minskar utlåningen (Gambacorta & 
Mistrulli, 2004; Ruis, van Stel, Tsamis, Wim Verhoeven & Whittle, 2009). Dessutom visar 
studier (Aathira & Shanthi, 2013; Cosimano & Hakura, 2011; Härle, Lüders, Pepanides, 
Pfetsch, Poppensieker & Stegemann, 2010; Keefe & Pfleiderer, 2012; Slovik & Cournède, 
2011) att kapitalkraven i Basel III leder till högre utlåningsräntor. Andra studier (Admati et al., 
2011, Angelkort & Stuwe; 2011, Hanson, Kashyap & Stein, 2011) visar att Basel III inte 
kommer påverka utlåningsräntorna nämnvärt. Bland annat hänvisas till Modigliani-Miller-
teoremet (MM-teoremet) som innebär att kapitalstrukturen är irrelevant för ett företags 
operativa beslut (Modigliani & Miller, 1958).  
 
Med grund i Basel III kan banker skapa interna riskklassificeringssystem och därmed göra 
egen rating på kunder (BCBS, 2011a). Riskklassificeringssystemen gör bland annat 
säkerheter och kredithistorik viktigt vid kreditgivningen (Gama & Geraldes, 2012). Det 
påverkar nystartade företag negativt eftersom de ofta saknar detta (Dainelli, Giunta & 
Cipollini, 2013). Osäkerheten kring hur Basel III kommer påverka kreditgivningen till 
nystartade företag är alltså, enligt diskussionen ovan, stor. 
 
Ett nystartat företag definieras som ett företag som tidigare inte existerat i någon form, eller 
ett företag som varit vilande i minst två år och därefter återupptagit verksamhet (Eurostat-
OECD, 2007). För att ett nystartat företag ska anses vara fristående får det inte vara anknutet 
till andra företag eller vara partnerföretag (Europeiska Kommissionen, 2006). Europeiska 
Kommissionen (2006, s. 16) definierar att du är fristående om:  

• —  Du är helt självständig, det vill säga du har ingen delaktighet i andra företag och 
inget annat företag har delaktighet i ditt företag. 

• —  Du kontrollerar mindre än 25 % av kapital- eller röstandelen (det som är högre 
beaktas) i ett eller flera andra företag och/eller utomstående har inte en kapital- eller 
röstandel på minst 25 % (det som är högre beaktas) i ditt företag.  

Hur länge företag kategoriseras som nystartade företag varierar enligt olika definitioner. Ofta 
används begreppet nystartade företag när mätningar görs på antal uppstartade bolag under till 
exempel ett kvartal eller ett år. Uppföljning av nystartade företag görs dock under tre år, 
förutsatt att de fortfarande är verksamma (SCB, 2015; Tillväxtanalys, 2015a). I denna rapport 
är definitionen av ett nystartat företag: ett fristående företag som är genuint nystartat, eller 
som återupptagit verksamhet som varit vilande i minst två år, och som är maximalt tre år 
gammalt. Definitionen kommer dessutom att följa den lagstadgade som gäller för mindre 
företag (Årsredovisningslag, SFS 1995:1554, 1 kap, 3§) eftersom de flesta nystartade 
företagen är mindre företag (SCB, 2014; Tillväxtanalys, 2013). 
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1.2 Problemdiskussion 
Under 2013 startades 69 242 nya företag i Sverige. Det är en ökning med knappt 0,004 % 
jämfört med de 69 216 nya företag som startades under 2012 (Tillväxtanalys, 2015b). 
Samtidigt rapporteras (Tillväxtanalys, 2015c) att 61 % av alla företagskonkurser under 2014 
består av företag som registrerats under åren 2009-2014. Nystartade företag står för 
majoriteten av alla konkurser, företagsamheten har endast ökat med 0,004 % och rapporter 
(Företagarna, 2011; Företagarna; 2012) visar att det efter finanskrisen blivit svårare för 
mindre företag att få tillgång till extern finansiering. Nystartade företag drabbas hårt av 
konjunkturer och när tillgången av extern finansiering minskar (OECD, 2014) kan det leda till 
konkurser och minskad nationell tillväxt (Beck et al., 2005). Nystartade företag har dessutom 
en finansieringsproblematik och en informationsasymmetri som stora, etablerade företag 
saknar (Bolton, 1971; Landström, 2003). Informationsasymmetri kan leda till agentproblem 
(Eisenhardt, 1989; Ang, 1991) och finansiella gap mellan företag och långivare (Storey, 1994; 
Winborg & Landström, 2001). Nystartade företag saknar också ofta kredithistorik vilket gör 
att kreditbedömningen måste baseras mer på framtida antaganden (Bruns, 2004). Detta 
kombinerat med kreditgivarens informationsunderläge leder till att nystartade företag 
förknippas med högre risk (Ang, 1991; Bruns, 2004; Landström, 2003). Högre risk gör att 
finansiärer antingen begränsar tillgången av krediter eller tar mer betalt för den (Bolton, 1971; 
Bruns, 2004; Bruns & Fletcher, 2008). Därmed begränsas de nystartade företagens möjlighet 
till finansiering och framtida tillväxt (Campello et al., 2010). 
 
Det råder delade meningar om hur Basel III påverkar banker, kreditgivning, företagande och 
tillväxt. Admati et al. (2011), Admati och Hellwig (2013) och Miles et al. (2012) menar att de 
ökade kapitalkraven för banker inom Basel III är nödvändiga och att de inte kommer påverka 
utlåning och räntor nämnvärt. Även andra studier och utredningar (Berrospide & Edge, 2010; 
Elliott, 2010a; Jaffee & Walden, 2010) visar att Basel III inte har någon, eller ytterst liten, 
påverkan på bankers kreditgivning. Detta överensstämmer med MM-teoremet som visar att en 
organisations kapitalstruktur är irrelevant för dess operativa beslut, till exempel en banks 
förändringar i kreditgivningen (Modigliani & Miller, 1958). Argumentation för att detta inte 
stämmer har ofta grundats i att kapital är dyrare än lån. Det beror på att aktieägare kräver 
högre avkastning än långivare eftersom riskpremien är högre i ett företag med hög 
skuldsättningsnivå. Skulle däremot skuldsättningsnivån minska skulle det leda till att 
riskpremien minskar och att avkastningskravet från aktieägare blir lägre. Dessutom skulle 
banken bli säkrare, vilket leder till bättre rating och ökad trovärdighet (Admati et al., 2011; 
Admati & Hellwig, 2013; Angelkort & Stuwe, 2011).  
 
Cosimano och Hakura (2011) menar att Basel III har större påverkan på banker och 
kreditgivning. Vidare menar andra studier och rapporter (Angelini et al., 2011; MAG, 2010) 
att Basel III påverkar BNP och den årliga tillväxttakten negativt, vilket kommer leda till 
minskad utlåning i bankerna (Gambacorta & Mistrulli, 2004; Ruis et al., 2009). Vid snabbare 
implementering av högre kapitalkrav än vad som förordas i Basel III kan tillväxttakten, och 
därmed utlåningen, minska än mer (MAG, 2010). I Sverige har de fyra storbankerna1 ålagts 
högre kapitalkrav än vad som dikteras i Basel III och implementeringen har gjorts snabbare än 
vad som krävts (Appendix 1; Finansinspektionen, 2014). De högre kapitalkraven kan dels 
leda till minskad utlåningstillväxt men även till högre marginalkostnader för bankerna och 
därmed till högre utlåningsräntor (Cosimano & Hakura, 2011). Även andra studier och 
rapporter (Aathira & Shanthi, 2013; Härle et al., 2010; Keefe & Pfleiderer, 2012; Slovik & 
Cournède, 2011) visar att regleringarna inom Basel III kan leda till högre utlåningsräntor. 
                                                
1  De fyra storbankerna: Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank (Svenska bankföreningen, 2015b). 
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Specifikt för nystartade företag kan Basel III leda till konsekvenser eftersom de anses vara 
mer riskfyllda än stora, etablerade företag (Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). Banker kan 
genom Basel III mäta motpartsrisken med interna riskklassificeringssystem (BCBS, 2011a) 
vilket missgynnar företag som saknar till exempel säkerheter och kredithistorik (Dainelli et al., 
2013; Gama & Geraldes, 2012). Avsaknaden av säkerheter (Bruns, 2004) och kredithistorik 
(Svensson, 2003) är vanligt i nystartade företag, något som gör att det interna 
riskklassificeringssystemet kan göra tillgången till finansiering svårare. Även andra studier 
och rapporter (The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2011; Hahn & 
Hölzl, 2012; Padgett, 2013) visar att mindre företag kan drabbas hårdare av Basel III. Bland 
annat eftersom bankernas riskvilja kommer minska på grund av ökad tillit till modeller 
(ACCA, 2011).  
 
I nystartade företag finns, enligt ovan diskussion, en finansieringsproblematik och det råder 
delade meningar kring hur Basel III kommer påverka den ytterligare. Skulle bankerna minska 
utlåningen och höja utlåningsräntorna till nystartade företag kan alternativa aktörer och 
finansieringskällor skapas på marknaden (Elliott, 2010a; Jaffee & Walden, 2010; Padgett, 
2013; Wehinger, 2012). Skulle detta inte ske och finansieringsproblematiken förvärras kan 
detta hämma företagandet. Det kan leda till att nystartade företag inte har möjlighet att 
utvecklas och att den nationella tillväxten påverkas (Campello et al., 2010). Att Basel III är ett 
regelverk som nyligen börjat implementeras gör att dokumentationen av dess faktiska 
konsekvenser fortfarande är begränsad. Denna brist på information och kunskap skapar 
möjlighet att beskriva hur nystartade företags kreditgivning hittills påverkats av Basel III. 

1.3 Problemformulering 
Hur har Basel III påverkat bankers kreditgivning till nystartade företag i Sverige? 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka, beskriva och öka förståelsen för hur bankers kreditgivning 
till nystartade företag förändrats i Sverige till följd av Basel III. 

1.5 Studiens disposition 
Kapitel 2       Teori I andra kapitlet kommer de teorier som legat till grund för studien 

att presenteras. Teorierna behandlar nystartade företags 
finansieringsbehov och finansieringsproblematik, samt vad Basel 
III innebär för de nystartade företagen och deras finansiering. 

Kapitel 3       Metod I tredje kapitlet kommer studiens vetenskapliga förhållningssätt 
och metodvalets angreppssätt att förklaras. Studiens olika typer av 
data, urvalet som gjorts vid intervjuer och operationalisering 
motiveras. 

Kapitel 4       Empiri I fjärde kapitlet presenteras den data som samlats in genom 
intervjuer.  

Kapitel 5       Analys I femte kapitlet används en analysmodell för att tolka och 
analysera studiens empiri. Det empiriska resultatet jämförs och 
analyseras. Därefter görs kopplingar till tidigare beskriven teori. 

Kapitel 6       Slutsats I sjätte kapitlet diskuteras vad som framkommit i analysen. 
Utifrån denna diskussion besvaras studiens frågeställning och en 
diskussion kommer att föras huruvida syftet uppnåtts. Därefter 
följer slutsatser, bidrag och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

För att läsaren ska få en djupare förståelse för Baselregelverkens utformning och betydelse 
rekommenderas läsning av "Appendix 1" innan den teoretiska referensramen. 
Detta kapitel kommer inledningsvis beskriva det finansieringsbehov och den 
finansieringsproblematik som kan uppstå i nystartade företag. Därefter följer en beskrivning 
av hur långivarens kreditbedömnings- och riskbedömningsprocess genomförs. Vidare 
beskrivs tidigare forskningsresultat av kapitaltäckningsregler och Basel III:s påverkan, eller 
icke-påverkan på bankers kreditgivning till nystartade företag. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av det mest väsentliga i den teoretiska referensramen. 

2.1 Finansieringsproblematik för nystartade företag 
När en part (principal) anlitar en annan part (agent) för att utföra en uppgift uppstår ett 
agentförhållande. Inom företagande inträffar detta när ägande och kontroll separeras. Det vill 
säga när principalen (till exempel ägare) ger agenten (till exempel bolagsledning) befogenhet 
att styra företaget (Jensen & Meckling, 1976). Bolagsledningen får därmed ett 
informationsövertag gentemot ägaren och informationsasymmetri uppstår. Detta kan leda till 
vissa problem och agentkostnader för principalen och företaget (Eisenhardt, 1989). 
Exempelvis kan moralisk risk (jfr engelska: moral hazard) och snedvridet urval (jfr engelska: 
adverse selection) uppstå. Moralisk risk innebär att det finns en risk att agenten inte fokuserar 
på att tillgodose principalens mål. Detta kan exempelvis ske när agenten arbetar mer för 
personlig vinning under arbetstid. Snedvridet urval innebär att agenten uppger information 
som principalen, på grund av informationsasymmetri, har svårt att kontrollera och som leder 
till att ett felaktigt beslut tas (Eisenhardt, 1989; Shapiro, 2005). Principalen har två alternativ 
för att undvika agentproblem. Det ena alternativet innebär att principalen försöker minska 
informationsasymmetrin genom att till exempel förändra organisationen eller bygga upp olika 
övervakningssystem. Detta resulterar i att principalen får ökad insyn i hur verksamheten sköts 
och agentens beteende och agerande övervakas mer effektivt. Det andra alternativet innebär 
att principalen försöker få agenten att tänka mer som en principal. Det kan ske genom att 
agenten får prestationsbaserad bonus eller får aktier i företaget (Eisenhardt, 1989).  
 
Agentteorin går att applicera på andra förhållanden än det mellan ägare och bolagsledning 
(Jensen & Meckling, 1976). Exempelvis går den att applicera på långivare (principal) och 
nystartat företag (agent) (Sharpe, 1990; Sufi, 2007). Informationsasymmetri kan då uppstå på 
grund av att nystartade företag har unika karaktärsdrag som skiljer från större, etablerade 
företags. Bland annat har nystartade företag ofta en mindre ägarkrets vilket gör att 
kostnaderna blir högre för enskilda ägare vid ett eventuellt misslyckande. Följden blir att 
nystartade företag tar annorlunda finansiella beslut jämfört med större, etablerade företag. 
Detta leder till att nystartade företag försöker vara mer strategiska och hemlighetsfulla 
gällande till exempel affärsidén (Ang, 1991). Då blir framtidsplanerna mer ovissa för 
långivare vilket resulterar i mer riskfyllda lån (Berger & Udell, 2002). Dessutom är en 
utbetalning av ett lån alltid riskfyllt för en långivare eftersom de inte vet ifall det kommer 
återbetalas (Dell’Ariccia, Friedman & Marquez, 1999). När osäkerheten och 
informationsasymmetrin ökar mellan företag och finansiär kan ett finansiellt gap uppstå 
(Storey, 1994; Winborg & Landström, 2001). Det resulterar i att små och nystartade företag 
inte får samma tillgång till långsiktig extern finansiering som större, etablerade företag 
(Landström, 2003). Dels beror gapet på informationsasymmetri och dels beror det på 
motsättningar mellan finansiär och företag. Finansiärer kan missgynna nystartade företag på 
grund av ett antal faktorer. Bland annat kan finansiärer bedöma nystartade företag som mer 
riskfyllda än andra bolag. Detta kan leda till högre räntor eller avslagna lån (Bolton, 1971; 
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Landström, 2003). Det finansiella gapet kan också bero på att finansiärer saknar rätt 
kompetens och finansiella verktyg. Nystartade företag kan då analyseras på samma sätt som 
större, etablerade företag vilket blir missvisande. Den relativa transaktions- och 
kontrollkostnaden blir högre när nystartade företag sätts i relation till större, etablerade 
företag. Detta skapar incitament för finansiärer att låna ut större belopp till större, etablerade 
företag (Landström, 2003). Det finansiella gapet kan även uppstå på grund av företagarens 
attityd och kunskapsbrist gentemot extern finansiering. På grund av kunskapsbrist vet inte 
företagaren var de tillgängliga finansieringsalternativen finns (Landström, 2003). Dessutom 
kan företagaren ha en negativ inställning till externt kapital (Landström, 2003; Myers, 1984). 
Nystartade företag har en tendens att följa en turordning innan externt kapital eftersöks. 
Denna turordning kallas pecking order och innebär att företag i första hand finansierar sig 
med internt genererade medel. I andra hand söker företaget lånekapital och i tredje, och sista 
hand, efterfrågas nytt ägarkapital. Det beror på att företagaren utan externt ägarkapital kan 
fortsätta att kontrollera och styra verksamheten själv samtidigt som kostnaden för kapital blir 
lägre (Myers, 1984). 
 
Informationsasymmetri och det finansiella gapet kan minska genom att nystartade företag tar 
fram finansiella redogörelser till långivaren. Detta gör att de bättre kan bedöma företagets 
återbetalningsförmåga och därmed förenklas riskbedömningen (Bruns, 2004; Bruns & 
Fletcher, 2008; Svensson, 2003). Långivare som anser att den finansiella redogörelsen är 
bristfällig bedömer risken som högre. Detta kan resultera i att lån inte beviljas eller att den 
högre risken kompenseras med ökad ränta. Skulle den finansiella risken bedömas vara låg kan 
istället lån beviljas och räntekostnaden bli lägre (Bruns, 2004; Bruns & Fletcher, 2008). Att 
presentera tillförlitliga finansiella redogörelser är ett problem för nystartade företag. Detta 
eftersom de ofta inte har någon historik att bygga dem på. Redogörelserna måste därför bygga 
på framtida antaganden vilket långivarna anser vara mer riskfyllt (Bruns, 2004). Resultatet av 
detta blir att utlåningen till nystartade företag begränsas vilket påverkar deras tillväxt negativt 
på lång sikt (Campello et al., 2010). 
 
Nystartade företags finansiella redogörelser håller generellt lägre kvalitet (kvalitet innebär i 
detta sammanhang hur användbar den finansiella informationen är för företagens intressenter) 
än större, etablerade företags. Långivare kan ha överseende med den lägre kvaliteten ifall en 
god relation utvecklas mellan parterna (Ball & Shivakumar, 2005). Genom att skapa en god 
relation kan delar av informationsasymmetrin minska. En nära relation och ett stort förtroende 
mellan företag och långivare kan resultera i att fokus för ett lånebeslut förändras. Lånebeslutet 
kan då grunda sig på exempelvis personligheten hos de som ansöker om lånet (Berger & 
Udell, 2002). Dock tar det tid att bygga upp en nära relation med ömsesidigt förtroende 
(Svensson, 2003). Att detta tar tid kan bli problematiskt för nystartade företag eftersom de 
ofta kräver finansiering i ett tidigt skede av uppstartsfasen (Shane & Cable, 2002). 

2.2 Finansieringsbehov 
När ett företag analyserar sitt finansieringsbehov finns flera olika aspekter att ta hänsyn till. 
Till exempel måste prioriteringar göras och företag kan behöva välja mellan att antingen öka 
tillväxten eller lönsamheten (Andrén, Eriksson & Hansson, 2003). Däremot när 
finansieringsmöjligheterna begränsas kan varken tillväxt eller lönsamhet öka (Campello et al, 
2010). Detta kan leda till en ond cirkel då forskning (Berger & Udell, 1998) i USA visar att 
nystartade företag inte får tillgång till finansiering från banker förrän de börjar växa. Det 
innebär att de kan behöva använda finansiell bootstrapping (jfr engelska: financial 
bootstrapping). Det är en alternativ finansieringsform som innebär att företaget till exempel 
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lånar pengar av vänner och familj eller köper utrustning begagnat istället för nytt (Winborg & 
Landström, 2001). 
 
Trots att nystartade företag stöter på hinder när de försöker få tillgång till banklån är detta 
fortsatt den viktigaste typen av extern finansiering (Bruns & Fletcher, 2008; Sjögren & 
Zackrisson, 2005). Tekniskt inriktade företag strävar däremot oftare efter att hitta riskkapital, 
bland annat eftersom de vill få in ny kompetens i företaget. Detta kan ske genom att nya ägare 
går in i företaget med nytt kapital. Eftersom utbudet av riskkapital är begränsat i Sverige 
(OECD, 2014) tvingas dessa typer av företag att ändå vända sig till banker. Det innebär att 
begräsningar i utlåning från banker även drabbar dem (Sjögren & Zackrisson, 2005).  

2.3 Kreditgivning 
Det finns allmänna krav och regler som långivare måste ta hänsyn till och uppfylla vid 
kreditgivning. I lagen (Lag om bank- och finansrörelse, SFS 2004:297, 8 kap) framgår att 
långivare måste pröva huruvida de förpliktelser som ett kreditavtal innebär kan uppfyllas av 
en kredittagare. Det innebär att långivaren måste pröva en potentiell kredittagares möjlighet 
att återbetala krediten. Alltså genomförs en bedömning av kredittagarens ekonomiska 
förutsättningar för amortering och ränta. Uppfylls inte kraven, eller är informationen 
otillräcklig för en bedömning, får långivaren inte godkänna krediten. Denna grundläggande 
bedömning kan sedan utvidgas och fokusera på mer än de lagstadgade områdena, se mer 
under rubriken "Kreditbedömning", kapitel 2.3.1. 

2.3.1 Kreditbedömning 
Kreditbedömningen bör vara inriktad på företagets framtida ekonomiska kapacitet. Det 
inkluderar de lagstadgade prövningarna, som långivarna måste göra, samt risk-, och 
lönsamhetsanalyser som krediten kan medföra banken nu och i framtiden (Svedin, 1992). Det 
är även viktigt för långivare att beakta hur troligt det är att företaget lyckas med sin affärsidé 
(Blumberg & Letterie, 2008). Beslutsprocessen vid kreditgivningen sker i tre steg: 
Inhämtning av information, bearbetning av information samt analys/tolkning av information 
(Svensson, 2003). Information som inhämtas kan delas upp i en kvantitativ och en kvalitativ 
del. Den kvantitativa delen baseras på finansiell data och består av exempelvis 
årsredovisningar och betalningshistorik. Kvalitativ information består av företagets nuvarande 
situation och är icke-numerisk. Exempel på sådan information kan vara företagets affärsidé 
och dess aktuella marknadssituation (Green, 1997). Bedömning av inhämtad information sker 
statiskt eller dynamiskt. När statiska bedömningar utförs är det den kvantitativa informationen 
som analyseras. Vid dynamiska bedömningar ligger fokus istället på kvalitativ information. 
Dynamiska bedömningar gör varje kreditbeslut mer unikt då det tar hänsyn till unika faktorer 
som ser olika ut för varje företag. För att kunna bedöma ett företags kreditvärdighet använder 
långivare olika modeller för att analysera informationen som samlats in (Svensson, 2003). I 
5C-modellen samlas information in i fem kategorier. Dessa kategorier är: Capital (Kapital), 
Capacity/Capability (Betalningsförmåga), Character (Personlig karaktär), Collaterals 
(Säkerheter) och Conditions (Marknad/Kontext). Användandet av 5C-modellen fyller tre 
funktioner. För det första innebär införskaffandet av information inom dessa fem kategorier 
att kredithandläggaren får rätt förutsättningar för att kunna bedöma den kreditsökandes 
möjligheter att lyckas eller inte lyckas med investeringen. För det andra hjälper det 
kredithandläggaren att sätta upp egna referensramar gällande kundinformation inom dessa 
kategorier. För det tredje bidrar 5C-modellen till att kredithandläggaren lär sig att det kan 
finnas samband mellan dessa kategorier. Exempelvis kan den personliga karaktären hos den 
potentiella kredittagaren påverka den finansiella informationen som kredithandläggaren 
tillhandahåller. Detta gör att kredithandläggaren kan, beroende på erfarenhetsnivå, värdera 
hur trovärdig den finansiella informationen är beroende på den potentiella kredittagarens 
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personliga karaktär (Beaulieu, 1996). Det kan även finnas andra samband mellan dessa 
kategorier. Bland annat har relevansen av finansiell information och icke-finansiell 
information för långivare undersökts. Resultatet tyder på att en kombination av dessa krävs 
för att handläggaren ska få den mest rättvisande bilden av företaget (Amir & Lev, 1996; 
Grunert, Norden & Weber, 2005).  
 
Kreditbedömning av nystartade företag medför vissa svårigheter för kreditgivaren. Detta 
beror på att informationsutbudet är mer begränsat i nystartade företag än i mer etablerade 
företag. Det ställer högre krav på kredithandläggarens förmåga att tolka och samla in 
information. Denna förmåga beror på handläggarens erfarenhetsnivå (Green, 1997). 
Insamlandet av information kan underlättas genom en god arbetsrelation med ömsesidigt 
förtroende. För att upprätta en sådan relation krävs samarbetsvilja från båda parter. För att 
visa samarbetsvilja kan företag å sin sida visa att lånet kommer amorteras och att räntan 
kommer betalas. Kreditgivaren å sin sida kan erbjuda rättvisa lånevillkor. När en god 
arbetsrelation byggs upp kan denna användas som informationskälla för kreditgivaren (Bruns, 
2004). Dessa relationer är enklare att bygga upp för större och etablerade företag än för 
nystartade företag. Det beror på att större, etablerade företag är vana vid högre 
informationskrav då de till exempel är övervakade av media. Samtidigt har de 
informationskrav från investerare. Eftersom nystartade företag inte är övervakade på samma 
sätt känner långivarna att de hamnar i ett informationsmässigt underläge. Denna 
informationsasymmetri och osäkerhet som skapas kan, som tidigare nämnts, kompenseras 
genom exempelvis högre ränta. Detta löser dock inte de problem som uppstår när en 
låntagares verksamhet presterar sämre än förväntat. Långivare skyddar sig ofta mot sådana 
situationer genom att de kräver säkerheter från företaget när ett låneavtal sluts. Skulle 
låntagaren vara oförmögen att uppfylla det avtalade kreditvillkoret kan långivaren ta 
säkerheten i anspråk (Svedin, 1992; Svensson, 2003). Att långivare kräver säkerheter vid ett 
låneavtal kan bli problematiskt för nystartade företag eftersom de ofta inte innehar några 
(ACCA, 2011; Svedin, 1992; Svensson, 2003).  

2.3.2 Kreditgivarens organisationsstruktur 
En långivares kreditbeslut kan bero på dess storlek, organisationsstruktur och 
marknadssituation (Canales & Nanda, 2010). Forskning (Berger, Miller, Petersen, Rajan & 
Stein 2005; Canales & Nanda, 2012; Stein, 2002) visar att långivare som är decentraliserade, 
och därmed har större möjlighet att fatta beslut på lokal nivå, tenderar att vara mer öppna och 
mottagliga för att samla in mjuk information från låntagare. Detta kan vara fördelaktigt för 
nystartade företag eftersom de inte har samma tillgång till hård information som större, 
etablerade bolag (Berger et al., 2005). Ofta är det mindre banker som är decentraliserade 
(Stein, 2002). Det gör att de lättare kan samla in mjuk information och skapa förhållanden 
eftersom de kommer närmare källan (Berger et al., 2005). Större banker lånar oftare ut på 
större avstånd, har kortare och mindre exklusiva relationer och skaffar hellre kunder som har 
finansiell historik och säkerheter (Berger et al., 2005; Canales & Nanda, 2010). Dessutom 
minskar större bankers kreditgivning när avståndet växer mellan huvudkontor och lokal 
avdelning. Det geografiska avståndet, kulturella skillnader och agentkostnader kan få större 
banker att undvika utlåning till kunder som bara har mjuk information (Mian, 2006). Oviljan 
att bygga relationer kan missgynna nystartade företag eftersom forskning (Petersen & Rajan, 
1994) visar att nära relationer mellan kreditgivare och företag leder till ökat kreditutbud. 
Större banker kan dock få både centraliserade och decentraliserade fördelar genom en 
anpassad organisationsstruktur (Berger et al., 2005). Även marknadssituationen för 
kreditgivaren kan vara avgörande för utlåningen till nystartade företag (Canales & Nanda, 
2010; Petersen & Rajan, 1995). Petersen och Rajan (1995) menar att många banker på samma 
marknad, och därmed hög konkurrens, inte nödvändigtvis leder till att små företag lättare får 
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tillgång till krediter. Istället kan koncentrerade marknader vara mer fördelaktiga eftersom 
kreditgivaren då kan utnyttja den mjuka informationen och bygga relationer med företag. I 
koncentrerade marknader kan också de nystartade företagen få en lägre ränta i början. Vid 
mindre konkurrens vet bankerna att räntan kan byggas upp när företagen växer och relationen 
blivit bättre. Canales och Nanda (2010) menar däremot att decentraliserade banker i 
koncentrerade marknader kan utnyttja marknadsfördelen och börja prioritera de bästa 
företagen eller de som är mindre riskfyllda. Det gör att mindre företag som inte prioriteras av 
bankerna får svårare att hitta finansiering.    
 
Basel III påverkar både stora och små banker (BCBS, 2011a). Tillsynsmyndigheter kommer 
öka övervakningen av banker och styra dem på ett sätt som minskar de finansiella riskerna 
(BCBS, 2009a; BCBS, 2015). Samtidigt kommer bankerna bli mer styrda av regelverken 
inom Basel III och tvingas bygga upp avdelningar som arbetar med detta. Uppbyggnaden av 
centrala avdelningar inom banken kan leda till att centraliseringen ökar och att mindre beslut 
tas på lokal nivå (Härle et al., 2010). Bankerna kommer också utveckla och implementera nya 
riskmodeller och interna rapporteringssystem. Dessa modeller kommer bli viktigare att följa 
och den mjuka informationen kan därmed ersättas i större grad av hård information (ACCA, 
2011). En större centralisering av banker och större tillit till hård information kan missgynna 
kreditgivningen till nystartade företag (Berger et al., 2005; Canales & Nanda, 2012; Stein, 
2002). Även marknadssituationen kan avgöra Basel III:s påverkan på kreditgivningen. ACCA 
(2011) menar exempelvis att det är mindre troligt med en kreditåtstramning till SMEs i en 
koncentrerad marknad. 

2.3.3 Riskbedömning 
Långivare använder olika metoder för att skydda sig mot kreditförluster. Det innebär att de 
försöker mäta den risk de ställs inför redan vid kreditbedömningen (Bruns & Fletcher, 2008). 
Långivare måste ta hänsyn till vilken typ av risk företagen anses ha. Beroende på vilken 
bransch och fas företagen befinner sig i varierar risken mellan affärsrisk och finansiell risk. 
Generellt anses nystartade företag ha hög affärsrisk och låg finansiell risk. Det beror på att 
affärsrisken är relaterad till vilken bransch företaget är verksamt inom. Vidare innebär det att 
långivare fokuserar mer på konkurrenssituationen och hur efterfrågan ser ut för att bedöma 
risken (Andrén et al., 2003). Det första steget vid en riskbedömning är att kredithandläggaren 
bedömer karaktären hos den person som söker finansiering. Det innebär att 
kredithandläggaren bedömer personen bakom affärsidén och därefter bildar sig en uppfattning 
om hur troligt det är att företaget lyckas. Dock kan långivare ibland flytta fokus från personen 
bakom företaget till finansiella delar som kassaflöde och affärsplan. Detta är mer 
problematiskt eftersom informationsasymmetri kan förekomma mellan nystartade företag och 
långivare. Nästa steg vid hanteringen av kreditrisk är att få låntagaren till att delfinansiera 
investeringen (Bruns & Fletcher, 2008). Sådana åtaganden värderas högt av långivaren och 
förbättrar chansen till att få en låneansökan accepterad (Blumberg & Letterie, 2007). Det 
tredje steget som långivare tar vid bedömningen av kreditrisk är att begära säkerheter från 
företaget. Immateriella tillgångar kan stärka helhetsbilden av ett företag men det är de 
materiella tillgångarna som är viktigast vid riskbedömningen. Att materiella tillgångar har 
störst betydelse för långivaren beror på att de är enklare att värdera och omsätta till pengar vid 
en eventuell konkurs. När säkerheter existerar kan långivaren flytta tillbaka en del av 
kreditrisken till företaget (Bruns & Fletcher, 2008; Catasús & Gröjer, 2003). Långivare som 
blir ett företags huvudfinansiär har fler säkerheter än långivare som står för den övriga 
finansieringen. Det beror på att huvudfinansiärerna har ett större samarbete med företaget och 
därmed har möjlighet till att samla in mer information. Det leder till att de får en bättre 
uppfattning om företagets finanser (Machauer & Weber, 1998).  
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Långivare kan vid en riskbedömning ta hänsyn till företagets framtida vinstmöjligheter. Detta 
kan göra att långivare delvis beviljar en kredit istället för att avslå den. För kredittagaren 
innebär det att krediten begränsas för att senare utvidgas när verksamheten utvecklas. När 
detta tillvägagångssätt används minskar långivaren risken gällande framtida, osäkra 
kassaflöden (Blumberg & Letterie, 2007).  
 
Kreditgivare kan ibland godkänna blancolån, det vill säga krediter utan säkerheter (Svanäng 
& Lindblad, 2013, 2 oktober). Enligt Statistiska Centralbyråns data från 2013 var detta den 
näst vanligast lånetypen. Det går att utläsa att denna typ av utlåning är mycket volatil. När 
konjunkturen svängde nedåt i spåren av finanskrisen, med början 2007, följde utlåningen av 
blancokrediter efter. Det innebar att företag var tvungna att söka andra typer av finansiering. 
Denna utveckling berodde på att riskbenägenheten hos långivare sjönk vilket gjorde att 
utlåning med säkerheter blev vanligare (Svanäng & Lindblad, 2013, 2 oktober). Svanäng och 
Lindblad (2013, 02 oktober) menar att detta kan ha lett till att mindre företag, och därmed 
även nystartade företag, fått det svårare att hitta finansiering.  

2.4 Basel III 
Hur Basel III kommer påverka den finansiella tillväxten och bankerna har diskuterats mycket. 
Främst har diskussionen berört hur kapitaltäckningsreglerna påverkar bankernas låneutbud 
och prissättning av krediter. Genom olika metoder och modeller har varierande slutsatser 
utvecklats gällande dess påverkan. En del menar att högre kapitaltäckning leder till avslagen 
tillväxttakt och nedgång i BNP, medan andra menar att påverkan inte är nämnvärd. Basel III:s 
påverkan på specifikt nystartade företag är mindre utforskat. Däremot finns ett antal studier 
som gjorts gällande SMEs, samt att många artiklar och böcker som skrivits berör alla typer av 
företag och ekonomin i sin helhet.  

2.4.1 Basel III - Påverkan 
MAG (2010), som bildades av Financial Stability Board (FSB) och Baselkommittén för att 
analysera de makroekonomiska konsekvenserna av Baselkommitténs regleringar, har 
undersökt kapitaltäckningsgradens påverkan på BNP. MAG (2010) menar att en 
procentenhets ökning i ration mellan kärnprimärkapital och riskvägda tillgångar leder till en 
maximal nedgång i BNP med 0,19 % under de första fyra och ett halvt åren, det vill säga en 
minskning av den årliga tillväxttakten med cirka 0,04 procentenheter. Även Angelini et al. 
(2011) menar att en ökning av kapitaltäckningsgraden leder till en nedgång i tillväxttakten, 
jämfört med dess ursprungsvärde. Varje procentenhets ökning av kapitaltäckningen leder till 
en median minskning av tillväxttakten med 0,09 % på lång sikt. Både MAG (2010) och 
Angelini et al. (2011) menar att en ökning med 25 % av likvida tillgångar i förhållande till 
totala tillgångar, som genomförs under fyra år, leder till en median nedgång i BNP med 
0,08 % relativt ursprungsvärdet. MAG (2010) menar att effekterna blir kraftigare vid högre 
kapitaltäckning och snabbare implementering, vilket är fallet i Sverige (Appendix 1). 
Gambacorta och Mistrulli (2004) menar att det finns ett samband mellan BNP och utbudet av 
lån. De har undersökt italienska banker med en GMM-estimator och upptäckt att en procents 
ökning i BNP orsakar en ökning i låneutbudet med 0,7 %. Samtidigt menar de att 1 % högre 
kapitalkrav, i form av monetära regleringar, leder till en minskad utlåning på cirka 1,2 % för 
den genomsnittliga banken. Gambacorta och Mistrulli (2004) skriver dock att 
välkapitaliserade banker, ofta större banker, påverkas mindre vid stressade situationer vilket 
innebär att deras utlåning då också påverkas mindre. Även Ruis et al., (2009), som undersökt 
utlåningen till europeiska SMEs baserat på cykler, finner att varje procentenhets nedgång i 
BNP leder till en minskad utlåning till småföretag med 2 %.  
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Bernanke, Lown och Friedman (1991) och Brinkmann och Horvitz (1995) har undersökt 
förändringar i kreditgivningen i samband med recessionen 1990. De diskuterar bland annat 
varför det uppstod en credit crunch, det vill säga varför bankerna kraftigt minskade sin 
kreditgivning. Bernanke et al. (1991) använder information från delstater och enskilda banker 
i USA och konstaterar det finns en statistiskt signifikant, trots liten, relation mellan sjunkande 
bankkapital och låneutbud. Brinkmann och Horvitz (1995) undersöker skillnader i 
bankutlåning mellan 1987-1991 i inhemskt ägda affärsbanker i USA. De använder Basel I 
som en chock för kreditutbudet i det finansiella systemet och mäter förändringen i utlåning 
med grund i hur stort överskottskapital bankerna har. Brinkmann och Horvitz (1995) 
upptäcker att banker med relativt större överskottskapital växer snabbare och ökar sitt 
kreditutbud dubbelt så snabbt som banker med lägre överskottskapital. Även Francis och 
Osborne (2009), som undersöker kreditmarknaden i Storbritannien mellan 1996-2007 och de 
finansiella företag som drabbats av högre kapitalkrav, noterar att banker med relativt hög 
kapitaltäckning tenderar att ha starkare tillväxt i kreditutbudet. Däremot menar de att högre 
kapitalkrav leder till minskat kreditutbud. Till exempel skulle en procentenhets ökning i 
kapitaltäckning under 2002 ha lett till en minskad utlåning med 1,2 %. De simulerar också en 
höjning av kontracykliska kapitalkrav med en procentenhet under 1997, 2001 och 2003. 
Francis och Osbornes (2009) resultat, under 2007, skulle ha inneburit en minskad utlåning 
med 5,2 % och en minskad exponering i riskviktade tillgångar med 10,2 %. 
 
Cosimano och Hakura (2011) undersöker genom en strukturell modell för bankbeteende samt 
uträkningar från Barajas, Chami, Cosimano & Hakura (2010) hur kapitalregleringarna i Basel 
III påverkar bankernas utlåningsräntor och lånetillväxt. För att bankerna ska kunna anpassa 
sig till kapitalkraven i Basel III krävs i genomsnitt 1,3 procentenheter högre kapitaltäckning. 
Cosimano och Hakura (2011) menar att detta kommer leda till högre marginalkostnader för 
bankerna vilket innebär att de kommer höja sina utlåningsräntor med i genomsnitt 16 
baspunkter. Detta kommer minska utlåningstillväxten med 1,3 % på lång sikt men kan 
komma att variera mellan olika länder (Cosimano & Hakura, 2011). Flera studier (Aathira & 
Shanthi, 2013; Härle et al., 2010; Keefe & Pfleiderer, 2012; Slovik & Cournède, 2011) visar 
att banker kommer höja utlåningsräntorna för att uppnå kraven inom Basel III. Aathira och 
Shanthi (2013) och Keefe och Pfleiderer (2012) menar att på grund av Basel III kommer 
avkastning på eget kapital (ROE) sjunka inom bankerna och för att kompensera för sjunkande 
ROE kommer utlåningsräntorna höjas. Härle et al. (2010) menar exempelvis att kreditlinor 
och likviditetslinor till finansiella institutioner och företag kan höjas med 60 baspunkter på 
grund av högre likviditetskrav och 25-35 baspunkter på grund av högre kapitalkrav. Slovik 
och Cournède (2011), som undersöker de tre huvudsakliga OECD-ekonomierna2 med en 
konsekvent ansats (jfr engelska: consistent approach), menar att bankerna kommer höja sina 
utlåningsräntor med i genomsnitt 15 baspunkter till och med 2015 och med 50 baspunkter till 
och med 2019 för att uppnå kraven inom Basel III. Saunders och Schumacher (2000), som 
undersökt vad som avgör räntemarginalen med hjälp av utdrag från 614 banker i sex 
europeiska länder och USA mellan 1988-1995, menar att kapitaltäckningen har en signifikant 
betydelse. Bankerna kompromissar mellan att säkra deras solvens (genom hög 
kapitaltäckning) och kostnaden för detta (högre räntemarginal). Det innebär att ifall bankerna 
höjer sin kapitaltäckning tenderar de att ta ut högre utlåningsräntor för att inte sänka sin 
räntemarginal. Sútorová och Teplý (2013) undersöker med en simultan ekvationsmodell 
(SEM-modell) hur Basel III och CRD-IV kommer påverka låneräntorna i EU-banker. Inom 
SEM-modellen beräknas bankernas mest optimala kapitalnivå där data används från 594 
banker inom EU mellan 2006-2011. Studien visar att kreditgivningen kommer minska med 

                                                
2  De tre huvudsakliga OECD-ekonomierna: Euro-området, USA samt Japan (Slovik & Cournède, 2011). 
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ungefär 2 % och att en procentenhets ökning av primärkapitalsration kommer leda till en 
ökning av låneräntorna med 18,8 baspunkter. Sútorová och Teplý (2013) menar att 
förändringarna är låga eftersom många banker inom EU redan uppfyller kapitalkraven och för 
att elasticiteten för efterfrågan på lån inom EU rapporteras vara relativt låg. 

2.4.2 Basel III - Icke-påverkan 
Modigliani och Miller (1958) redogjorde för över 55 år sedan att kapitalstrukturen är 
irrelevant för ett företags operativa beslut (Modigliani-Miller-teoremet, MM-teoremet). Enligt 
teorin skulle bankers prissättning på krediter, det vill säga ränta, vara oberoende av dess 
kapitaltäckning. Tidigare nämnda artiklar (Gambacorta & Mistrulli, 2004; Cosimano & 
Hakura, 2011) som menar att högre kapitaltäckning leder till högre utlåningsräntor påpekar att 
detta bryter mot MM-teoremet. Bland annat eftersom det inte är fullt applicerbart på 
verkligheten. Till exempel räknar Modigliani och Millers (1958) modeller bort skatt, 
asymmetrisk information, arbitrage-möjligheter och finansiella regleringar på kassaflöden. 
Andra (Admati et al., 2011; Admati & Hellwig, 2013; Angelkort & Stuwe; 2011, Hanson et 
al., 2011; Miles et al., 2012) menar däremot att MM-teoremet är användbart och att högre 
kapitalkrav inte leder till nämnvärt högre utlåningskostnader. 
 
Argumentation mot högre kapitalkrav har ofta grundats i att kapital är dyrare än lån. Detta 
eftersom aktieägare kräver högre avkastning än långivare. Anledningen till detta är att 
riskpremien är högre i ett företag med hög skuldsättningsgrad, till exempel banker. Skulle 
däremot skuldsättningsgraden minska skulle det leda till att riskpremien minskar och att 
ROE-kravet från aktieägare blir lägre. Dessutom skulle banken bli säkrare, vilket leder till 
bättre rating och ökad trovärdighet. Därför bör ökade kapitalkrav, i form av till exempel Basel 
III, inte leda till minskad utlåning och ökade utlåningskostnader (Angelkort & Stuwe, 2011; 
Admati et al., 2011; Admati & Hellwig, 2013). Hanson et al. (2011) menar däremot att 
avsaknaden av skatt vid räntebetalningar kan vara ett incitament för banker att öka 
skuldsättningen. Ökar banken sitt kapital i förhållande till skuldsättningen minskar 
skatteskölden och den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) ökar. Admati och 
Hellwig (2013) menar att detta leder till mer pengar till aktieägarna och mindre skatt till 
staten men, precis som Hanson et al. (2011), att högre kapitalkrav och därmed högre skatt inte 
är särskilt kostsamt för bankerna på längre sikt. Admati et al. (2011) skriver däremot att det är 
snedvridande och fel av staten att subventionera skuld och därmed indirekt straffa kapital. 
Admati et al. (2011) menar att det inte borde finnas några incitament för bankerna att skaffa 
högre skuldsättning.  
 
Hanson et al. (2011) beskriver nyckelfaktorerna i marknadsmisslyckanden och varför 
individuella finansiella företag arbetar efter egna intressen istället för efter samhällets bästa. 
De undersöker hur en finansiell reglering för makrotillsyn (jfr engelska: macroprudential) bör 
vara uppbyggd och resultatet innebär substantiellt högre kapitalkrav för finansiella företag, 
som framför allt ska byggas upp i goda tider. Hanson et al. (2011) skriver att det historiskt 
inte finns några samband mellan ökad kapitaltäckning och högre räntor. Däremot menar de att 
bankernas motvilja till högre kapitalkrav grundar sig i hög konkurrens, speciellt för stora 
banker som arbetar mindre med relationsutlåning. Hanson et al. (2011) menar att exempelvis 
en höjning med 20 baspunkter på kostnaden för kapital drabbar stora banker, vars konkurrens 
består av omfattande krediter till multinationella företag, mer jämfört med företag i andra 
branscher. Hanson et al. (2011) menar därför att högre kapitalkrav är bra eftersom det 
påverkar alla banker, dock menar de att många av kraven inom Basel III bör vara högre. Miles 
et al. (2012) undersöker långsiktiga kostnader och fördelar vid höjningar av bankers 
förlustabsorberande kapital, det vill säga eget kapital. Genom att applicera 
finansieringsmetoder i olika modeller mäter de förändringar i avkastningskrav och 
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skattekostnader. De kommer fram till att önskvärda kapitalkrav för banker är betydligt högre 
än både de som finns idag och de som föreslås i Basel III. Miles et al. (2012) påvisar att 
optimalt bankkapital är cirka 20 % av de riskviktade tillgångarna. Resultaten uppger att ifall 
de riskviktade tillgångarna utgör mellan hälften och en tredjedel av de totala tillgångarna, och 
med 20 % kapitalratio, är skuldsättningen mellan 90 % - 93 % av den totala finansieringen. 
Miles et al. (2012) menar att det är mycket osannolikt att en sådan skuldsättningsnivå inte 
skulle vara tillräcklig för banker.   
 
Elliott (2010a) utvecklar en av sina tidigare texter (Elliott, 2009) och menar att 
kapitaltäckning i banker kan ökas relativt kraftigt utan att det blir större konsekvenser på ränta 
och utbud av krediter. Elliott (2010b) skriver däremot att Basel III kan påverka 
låneprissättningen i USA med cirka 0,2 procentenheter medan effekten på utbudet blir 
minimal. En av anledningarna till att kapitaltäckningen måste ökas kraftigt innan det får stora 
konsekvenser på bankernas låneprissättning och utbud är att det finns konkurrenter som skulle 
kunna ta över bankernas positioner (Elliot, 2010a). Elliot (2010a) menar, precis som Al-
Darwish, Hafeman, Impavido, Kemp och O´Malley (2011) och Jaffee och Walden (2010), att 
förändringar i kreditgivningen på grund av Basel III kan leda till att nya alternativa marknader 
och konkurrenter växer fram. Al-Darwish et al. (2011) menar att Basel III leder banker mot 
mindre riskfyllda affärer vilket kan skapa en ny marknad för kreditgivare, kredittagare och 
konsumenter som involverar högre risk. Al-Darwish et al. (2011) menar också att det måste 
forskas mer om icke-förväntade konsekvenser gällande Basel III eftersom det till exempel är 
oklart huruvida regelverket leder till kostnader för bankerna. Jaffee och Walden (2010), som 
undersökt åverkningarna av Basel III på de svenska bankerna med en jämviktsmodell, menar 
att det kan uppstå en ytterst liten aggregerade prispress. Detta i form av till exempel lägre 
priser på bankobligationer på grund av utbudschocken som uppkommer genom de nya 
tillgångarna. I övrigt kommer de långsiktiga effekterna bli minimala i svensk ekonomi 
gällande tillgången på, och kostnaden för, kapital. Berrospide och Edge (2010) undersöker 
genom panelregression och en Vektor Autoregregressiv-modell (VAR-modell) huruvida 
bankkapital påverkar bankkrediter. Genom panelregressionen finner de ytterst små effekter 
gällande kapitals påverkan på utlåning och genom VAR-modellen finner de inte heller några 
större effekter på kapitaltäckningsgradens påverkan på utlåning. Berrospide och Edge (2010) 
menar att detta delvis bryter mot tidigare forskning som använt andra modeller och underlag.  
 
Admati och Hellwig (2013), Admati et al. (2011) och Miles et al. (2012) menar att fördelarna 
med ökade kapitalkrav är stora, både i relativa och absoluta tal. Att banker på grund av ökade 
kapitalkrav skulle behöva minska utlåningen och kraftigt höja räntorna är en osanning. 
Admati och Hellwig (2011) skriver att regleringarna måste fokusera mer på samhällets bästa 
och inte på bankernas. Vid kollapser i det finansiella systemet blir kostnaderna stora och det 
är samhället som får betala. Miles et al. (2012) menar att hög kapitaltäckning är gynnsamt för 
alla och Admati et al. (2011) skriver att argument för att kapitalkrav är kostsamma och 
missgynnar kreditmarknaden är vilseledande, irrelevanta eller svaga. Samtidigt menar Admati 
et al. 2012 att förslag för hög skuldsättning saknar empiriskt stöd och att bara för att banker 
idag har hög skuldsättning betyder det inte att detta är socialt optimalt. 

2.4.3 Basel III - Nystartade företag 
Efter introduktionen av Basel II menade flera (Altman & Sabato, 2005; Persson, 2004; Saurin 
& Trucharte, 2004) att regelverket inte nämnvärt skulle påverka kreditgivningen till SMEs. 
Saurin och Trucharte (2004) undersökte med information från det spanska kreditregistret 
Basel I:s påverkan på spanska SMEs. I studien undersöktes också IRK-metoden och 
kapitaltäckningsskillnader mellan Basel I och Basel II. Saurin och Trucharte (2004) menade 
att banker inte behövde inneha högre kapitaltäckningsnivåer för SMEs, speciellt inte med den 
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föreslagna lättnaden för småföretag. Persson (2004), tidigare vice riksbankschef, menade till 
och med att kreditgivning till SMEs gynnades av Basel II. Altman och Sabato (2005), som 
undersökte effekterna av Basel II på kapitalkrav genom undersökningar i Europa och med 
data från Australien, Italien och USA, menade att det var lönsamt för banker att ha SMEs som 
kunder ifall de kunde kategoriseras som småföretag (jfr engelska: retail). Detta eftersom 
större företag (jfr engelska: corporate) inte kunde ta del av lättnaden i kapitalkraven. Altman 
och Sabato (2005) menade också att specifika kreditriskmodeller utvecklades för SMEs, 
något som kan ha lett till att SMEs fick lättare tillgång till, samt billigare, krediter. Detta 
eftersom större banker ansåg SME-utlåningen mer lönsam med IRK-metoden. Att 
kreditgivningen skulle bli dyrare ansågs bara troligt under en kort period innan regelverket 
fullt implementerats (Altman och Sabato, 2005). 
 
Till skillnad mot Basel II kan Basel III leda till större konsekvenser för kreditgivningen till 
SMEs (ACCA, 2011; Cardone-Riportella, Trujillo-Ponce & Briozzo, 2011; Dainelli et al., 
2013; Gama & Geraldes, 2012; Hahn & Hölzl, 2012; Padgett, 2013; Wehinger, 2012). IRK-
metoden har påvisats vara mer fördelaktig för banker än schablonmetoden. Därför utvecklas 
nu kreditvärdighetsmodeller (jfr engelska: credit scoring models) för alla kunder (Dainelli et 
al., 2013; Gama & Geraldes, 2012). Jacobson et al., (2005) påvisar med en Monte Carlo-
baserad icke-parametrisk återsamplingsmetod (jfr engelska: nonparametric Monte-Carlo 
resampling method), gjord på två svenska storbankers fullständiga låneportföljer, att 
portföljer med SMEs, och därmed nystartade företag, är mer riskfyllda än portföljer med stora, 
etablerade företag. Det är därför viktigt att differentiera riskmätningssystem mellan 
exempelvis små företag och stora, etablerade företag (Dainelli et al., 2013). Dainelli et al. 
(2013) och Gama och Geraldes (2012) utvecklar därför i sina respektive studier två olika 
modeller specifikt för SMEs. Modellerna använder ett antal variabler som gör det möjligt att 
mäta risken för en betalningsinställelse (jfr engelska: default), och därmed vilken rating 
kunden ska inneha. Gama och Geraldes (2012) testar sin modell på portugisiska SMEs inom 
tillverkningssektorn för mat och dryck. De finner att mindre företag är mer riskfyllda och att 
sannolikheten för att ett lån inte resulterar i betalningsinställelse beror på samband mellan 
lönsamhet, likviditet, säkerheter, skuldsättning och aktivitet. Dainelli et al. (2013) testar sin 
modell på 188 italienska SMEs och finner att kredithistoriken är det viktigaste vid ratingen av 
kredittagaren. Detta är något som missgynnar nystartade företag då kredithistoriken ofta är 
obefintlig (Bruns, 2004). Dessutom menar Dainelli et al. (2013) att Basel III kan komma att 
påverka finansieringen av SMEs på andra sätt också. 
 
Cardone-Riportella et al. (2011) har analyserat effekten av Basel II och Basel III på bankers 
kapitalkrav i en portfölj med SMEs när IRK-metoden används. Undersökningen baseras på 
spanska företag mellan 2005-2009. Cardone-Riportella et al. (2011) menar att regelverken 
kommer leda till att banker bättre mäter, täcker och hanterar risker. Detta kommer leda till att 
räntan i högre grad bestäms utifrån kredittagarens kreditrisk. Hahn och Hölzl (2012) har 
genom en kombination av bank- och utlåningsdata, samt individuell företagsdata undersökt 
hur kapitalkraven inom Basel III påverkar kreditgivningen till SMEs i Österrike. Hahn och 
Hölzl (2012) finner ett negativt statistiskt samband mellan låg kapitaltäckning och utlåning 
till småföretag. Eftersom SMEs framför allt finansieras av små och medelstora banker i 
Österrike, och dessa drabbas hårdare av Basel III överlag, kan utlåningen begränsas. Detta 
gäller i alla fall under övergångsperioden till Basel III, men inte för banker med redan hög 
kapitaltäckning. ACCA (2011) menar att Basel III inte bara kommer drabba kreditgivningen 
till SMEs under övergångsperioden. ACCA (2011) menar att Basel III kommer slå 
oproportionerligt hårt mot SMEs i form av till exempel högre räntor. Detta baseras på att 
ökade beräkningar via interna system kommer missgynna SMEs. Dessutom kan det bli 
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viktigare med säkerheter, något som SMEs, och därmed även nystartade företag, ofta saknar 
(ACCA, 2011; Svedin, 1992; Svensson, 2003). Även Padgett (2013), som baserat sin 
forskning på USA, menar att Basel III kan leda till högre räntor och minskat utbud av krediter 
till SMEs. Padgett (2013) skriver att kostnaderna inom banksektorn för implementeringen av 
Basel III kommer leda till att en större del av utlåningen till SMEs kommer övertas av större 
banker. Detta eftersom de mindre bankerna kommer få det relativt dyrare och därmed inte kan 
konkurrera på samma villkor. När större banker tar över utlåningen till SMEs, räntan stiger 
och utbudet av krediter minskar, är det troligt att SMEs vänder sig till alternativa 
finansieringskällor (Padgett, 2013). Även Wehinger (2012) menar att Basel III kan leda till att 
SMEs söker sig till alternativa finansieringskällor. Dessa alternativa finansieringskällor kan 
till exempel vara affärsänglar, venture capital och crowd funding. Wehinger (2012) uttrycker 
att banker i samband med minskad skuldsättning och ökade kapitalkrav har reducerat 
utlåningen. Wehinger (2012) menar att banksektorn kommer minska och att andra aktörer 
som institutionella investerare och andra finansiella intermediärer kommer behöva möta 
ekonomins kreditbehov. Därför kan det behövas statligt och regulatoriskt stöd för att 
uppmuntra nya former av marknadsutlåning, speciellt långsiktiga som berör SMEs. För att 
underlätta finansieringsbehovet för nystartade företag kan policys utvecklas och skatteavdrag 
och andra incitament för kapitalfinansiering införas. Detta skulle kunna hjälpa till exempel 
dynamiska bolag i uppstartningsfasen (Wehinger, 2012). 

2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 
Nystartade företag som växer och utvecklas bidrar till nationell tillväxt i länderna de är 
verksamma inom (Beck et al., 2005). För att de ska kunna växa krävs finansiering till 
exempelvis investeringar och anställning av personal (Campello, et al., 2010; OECD, 2014). 
Dock innehar nystartade företag en finansieringsproblematik som större bolag saknar. Det kan 
finnas en informationsasymmetri mellan företag och bank som kan leda till agentkostnader 
(Eisenhardt, 1989) och finansiella gap (Storey, 1994; Winborg & Landström, 2001). 
Informationsasymmetrin kan minskas genom till exempel finansiella redogörelser (Bruns, 
2004; Bruns & Fletcher, 2008; Svensson, 2003) eller en god relation mellan parterna (Berger 
& Udell, 2002). Detta är dock problematiskt för nystartade företag eftersom de ofta saknar 
finansiell historik (Svedin, 1992; Svensson, 2003) och eftersom en god relation tar tid att 
bygga upp (Svensson, 2003). Nystartade företag kräver ofta finansiering tidigt i 
uppstartsfasen (Shane & Cable, 2002).  
 
En långivare måste uppfylla vissa lagar och regler vid en kreditgivning (Lag om bank- och 
finansrörelse, SFS 2004:297, 8 kap). Utöver dessa lagar och regler brukar långivaren göra en 
kreditbedömning av kunden. Då tolkas och analyseras kvantitativ och kvalitativ information 
om kunden (Green, 1997). Det kan bland annat innebära att risk-, och lönsamhetsanalyser 
görs (Svedin, 1992) och att affärsidén granskas (Blumberg & Letterie, 2008). Långivaren 
försöker även mäta den risk de ställs inför genom att göra en riskbedömning (Bruns & 
Fletcher, 2008). Detta är ett steg i att begränsa kreditförlusterna. Kredithandläggaren kan då 
göra en karaktärsbedömning av kunden, analysera kassaflödet eller begära säkerheter (Andrén 
et al., 2003; Bruns & Fletcher, 2008; Catasús & Gröjer, 2003). Efter bedömningen av kunden 
kan långivaren komma fram till ett kreditbeslut. Kreditbeslutet beror inte bara på kunden utan 
det kan även bero på långivaren och dess storlek, organisationsstruktur och marknadssituation 
(Canales & Nanda, 2010). Forskning (Berger et al., 2005; Canales & Nanda, 2012; Stein, 
2002) visar att långivare som är decentraliserade, och därmed har större möjlighet att fatta 
beslut på lokal nivå, tenderar att vara mer öppna och mottagliga för att samla in mjuk 
information från låntagare. Detta kan vara fördelaktigt för nystartade företag eftersom de ofta 
saknar hård information (Berger et al., 2005). Även långivarens marknadssituation kan vara 
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avgörande för kreditbeslutet (Canales & Nanda, 2010; Petersen & Rajan, 1995). Det vill säga 
om långivaren verkar i en konkurrensutsatt eller koncentrerad marknad. 
 
Hur Basel III påverkar BNP, tillväxt, banker och kreditgivning är väldiskuterat. Däremot 
skiljer sig resultaten, slutsatserna och åsikterna. En del studier (Angelini et al., 2011; MAG, 
2010) visar att förändringar av kapitalkraven inom Basel III leder till minskad BNP och 
nedgång i tillväxttakten. Detta leder i sin tur till att bankerna minskar utlåningen (Gambacorta 
& Mistrulli, 2004; Ruis et al., 2009). Dessutom finns studier (Aathira & Shanthi, 2013; 
Cosimano & Hakura, 2011; Härle et al., 2010; Keefe & Pfleiderer, 2012; Slovik & Cournède, 
2011) som visar att kapitalkraven i Basel III leder till högre utlåningsräntor. Andra studier 
(Admati et al., 2011, Angelkort & Stuwe; 2011, Hanson et al., 2011) visar att Basel III inte 
påverkar utlåningsräntorna nämnvärt. Bland annat hänvisas till MM-teoremet som innebär att 
kapitalstrukturen är irrelevant för ett företags operativa beslut (Modigliani & Miller, 1958).  
 
Basel III kan slå hårdare mot nystartade företag än mot andra bolag (Wehinger, 2012). Bland 
annat på grund av de interna riskklassificeringssystem som tillåts inom regelverket (BCBS, 
2011a). Riskklassificeringssystemen gör bland annat säkerheter och kredithistorik viktigt vid 
kreditgivningen (Gama & Geraldes, 2012). Det kan göra att nystartade företag anses vara mer 
riskfyllda eftersom de ofta saknar detta (Dainelli et al., 2013). Skulle bankers kreditgivning 
till företag påverkas av Basel III är det möjligt att alternativa finansieringskällor skapas på 
marknaden (Al-Darwish et al., 2011; Elliott, 2010a; Jaffee & Walden, 2010). Studier 
(Wehinger, 2012) visar att alternativa finansieringskällor kan bli viktiga för nystartade företag 
i framtiden.  
 
I modellen nedan (Figur 1) beskrivs de mest väsentliga teorierna samt hur de integrerar med 
varandra. 

 1. Relationen mellan företag och bank. 
2. Basel III implementeras och påverkar 

banker. 
3. Basel III kan göra att banker förändrar 

sin kreditgivning. 
4. Förändrad kreditgivning påverkar 

nystartade företag. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Figur 1 - Egenutvecklad modell. Sammanfattar studiens teoretiska referensram. 
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3 Metod  

I metodkapitlet redogörs studiens tillvägagångsätt. Inledningsvis diskuteras dess 
förhållningssätt, angreppsätt och metodvalets ansats. Därefter följer en redogörelse för hur 
data samlats in och hanterats. Detta följs av en diskussion kring studiens urval och 
intervjuernas utformning. Vidare beskrivs metoden som använts för att analysera studiens 
insamlade data. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet.  

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Denna studie präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt då verkligheten tolkas subjektivt 
utifrån egen förförståelse. Förförståelsen består delvis av kunskap besatt innan studien 
påbörjades, men även av kunskap som erhållits genom läsning av tidigare gjord forskning. 
Enligt Patel och Davidson (2003) är förförståelsen en tillgång som underlättar tolkningen av 
verkligheten och forskningsproblemets helhetsbild. För att få ytterligare förståelse till studiens 
bakgrund fördes dialoger med personer inom finansbranschen. Detta har delvis kommit att 
påverka de bedömningar som gjorts i studien. Förförståelsen kombinerat med studiens 
insamlade empiriska material har fungerat som utgångspunkt vid analysen av studiens resultat. 
Detta eftersom det insamlade materialet kunde delas upp och tolkas i dess separata kontext. 
Därefter kunde tolkningar kombineras och en större helhet framträda. Olsson och Sörensen 
(2011) menar att det är viktigt att växla mellan del- och helhetsperspektiv. Det går då att göra 
en utförlig tolkning samtidigt som växlingen leder till djupare förståelse. Detta går att likna 
vid en spiral, även kallat den hermeneutiska spiralen.  

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Syftet med studien är att undersöka, beskriva och öka förståelsen för Basel III:s påverkan på 
bankers kreditgivning till nystartade företag. Därför används inte siffror och statistik mer än 
till bakgrund och till olika definitioner. Istället samlas empiri in genom intervjuer, vilket är ett 
kvalitativt angreppssätt. På detta sätt kan ord tolkas istället för siffror och en mer nyanserad 
bild av kontexten ges (Jacobsen, 2002). Detta ger större möjligheter till att uppfylla studiens 
syfte. Eftersom studien förhåller sig hermeneutiskt är dess kvalitativa angreppsätt befogat. Ett 
kvalitativt angreppssätt är mest lämpat vid analys av empiri. Detta gör även identifieringen av 
underliggande mönster lättare att finna (Olsson och Sörensen, 2011).  

3.3 Metodvalets ansats 
I studien används en induktiv ansats då den utgår från problemformuleringen för att sedan 
bygga upp en förståelse om problemet. Med hjälp av en kvalitativ metod och flera intervjuer 
består empirin av olika personers verkligheter. Det innebär att informationen i empirin kan 
delas upp, vilket skapar möjligheter för bitvisa analyser. På detta sätt kan teorier tas fram 
medan analys och tolkningar fortlöper. När empirin därefter tolkas i olika delar, och växelvis 
som helhet, beslutas vilka teorier som är hållbara eller ohållbara. Detta följer den induktiva 
ansatsens tillvägagångssätt (Jacobsen, 2011; Bryman & Bell, 2013). Att använda en induktiv 
ansats fungerar väl med det hermeneutiska förhållningssättet. Detta eftersom en induktiv 
ansats skapar förutsättningar för att verkligheten kan tolkas subjektivt med ett öppet sinne. I 
enlighet med Olsson och Sörensen (2011) utgör upptäckter i verkligheten basen i det studien 
ska beskriva. Jacobsen (2002) lyfter dock fram kritik som riktats mot den induktiva ansatsen. 
Denna kritik påpekar att det är osannolikt att forskning går att genomföra utan förutfattade 
åsikter. Dock menar Bryman och Bell (2013) att användning av tidigare gjord forskning som 
bakgrund till studier är vanligt förekommande vid induktiva ansatser och kvalitativa studier.  
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Figur 2 - Egenutvecklad modell av studiens ansats. 

3.4 Datainsamling 
I denna studie består information och data av primär- och sekundärdata. Primärdata är den 
information som uppgiftslämnare delger direkt (Patel & Davidson, 2003; Jacobsen, 2002). 
Med intervjuer går det att samla in primärdata eftersom man då vänder sig direkt till 
primärkällan. Sekundärdata består av information som någon annan än forskaren har samlat in. 
Det finns en viss problematik med sekundärdata eftersom denna typ av information ofta är 
insamlad för andra ändamål och syften än dem i ens egna studie (Jacobsen, 2002). Därför 
försökte hänsyn tas till detta i möjligaste mån. 

3.4.1 Primärdata 
Studiens primärdata har samlats in genom intervjuer, något Jacobsen (2002) anser lämpligt 
när en kvalitativ metod används. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade 
vilket innebär att vissa förutbestämda teman fanns. Inom dessa teman fanns ett antal 
färdigformulerade frågor (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Detta underlättade vid insamlandet av 
relevant information för studien och ämnet. Frågorna formulerades på ett sådant sätt att 
respondenterna kunde svara öppet samtidigt som det fanns utrymme för följdfrågor. Frågorna 
anpassades också beroende på hur intervjun utvecklades. Detta innebar dock att alla 
respondenter inte pratade om exakt samma ämnen, något som syns i empirin eftersom vissa 
respondenter inte finns representerade med svar under alla delar. Att genomföra 
semistrukturerade intervjuer underlättar dock vid sortering, analys och tolkning av den 
insamlade informationen, samtidigt som respondenterna kan utveckla sina svar fritt. Detta 
öppnar upp för vidare tolkning och analys, något som resulterar i djupare förståelse. Jacobsen 
(2002) skriver att öppna intervjuer genomförda som en dialog passar bra vid tolkning av ett 
specifikt fenomen. Det beror på att intervjuer som genomförs öppet, utan struktur, kan 
generera information som i annat fall inte hade framkommit. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar dock att öppna intervjuer försvårar analysen eftersom informationen som samlas in blir 
svårare att sortera. Studiens semistrukturerade tillvägagångssätt baseras mycket på Kvale och 
Brinkmann (2014). 
 
För att säkerställa öppna svar från respondenterna genomfördes, i den mån det var möjligt, 
intervjuer på deras kontor. Jacobsen (2002) menar att personlig kontakt enklare skapas när 
intervjuer sker i form av personliga möten. Detta leder till öppnare och ärligare svar från 
respondenten, speciellt när han/hon ska beskriva något som upplevs som känsligt. Då en av 
respondenterna var sjuk vid flertalet av de planerade intervjutillfällena fick en telefonintervju 
genomföras istället. Detta säkerställde att svar erhölls från respondenten. Övriga intervjuer 
som skedde via telefon genomfördes på detta sätt eftersom de intervjuade arbetar i Stockholm. 
Anledningen till att detta var det mest lämpliga tillvägagångssättet var det betydande 
geografiska avståndet. Intervjuer som genomförts på plats skedde individuellt med 
respondenten. Detsamma gällde för två av de tre telefonintervjuerna med respondenter på 
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central nivå. Den tredje genomfördes med två respondenter under samma intervjutillfälle (se 
Tabell 2, Respondent I.1 och Respondent I.2). Detta var något som Respondent I.2 begärde 
eftersom personen i fråga var rädd för att inte kunna besvara alla frågor. Därför kontaktades 
Respondent I.1 eftersom denna person var mer insatt inom vissa delar av bankens verksamhet. 
Respondent I.2 hoppades att de två skulle kunna komplettera varandra kunskapsmässigt.  
 
Alla intervjuer utom två spelades in med en ljudinspelare. Jacobsen (2002) menar att 
inspelade intervjuer är att föredra eftersom risken för att respondenternas information 
förvrängs eller förloras på grund av glömska minskar. Dock kan inspelningar medföra vissa 
problem. Dels kan tekniken strula, vilket kan störa hur intervjun fortlöper, och dels kan 
inspelningen göra att intervjuaren lyssnar sämre eftersom han/hon litar på att allt finns 
inspelat ändå. Jacobsen (2002) menar dock att dessa nackdelar inte övervinner fördelarna och 
att intervjuer helst ska spelas in. I denna studie gjordes även anteckningar löpande under 
intervjuerna. Anteckningarna blev mer omfattande under de intervjuer som inte spelades in 
och i de fall en inspelning fanns kunde anteckningarna kompletteras när transkribering 
genomfördes. 
 

3.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata som inhämtats har framförallt använts för att bygga studiens teoretiska 
referensram. Den består framförallt av vetenskapliga artiklar men även av böcker, diverse 
rapporter och utredningar. Vetenskapliga artiklar har hittats via Högskolan i Halmstads 
söktjänst Summon, ABI/INFORM Global, EBSCO, Emerald, Google Scholar, JSTOR, 
Science Direct, Scopus och Web of Science. Sökord som använts för att hitta vetenskapliga 
artiklar är bland annat: Bank lending; Basel III; Lending rates; Financial regulations; Capital 
constraints; Risk; Start-ups; SME. Vetenskapliga artiklar och böcker har även hittats via 
tidigare gjorda uppsatser. Dessa uppsatser handlar om Baselregelverken, kapitaltäckningens 
påverkan på banker, kreditgivning till småföretag och kreditbedömning av företag. Detta har i 
vissa fall lett till att artiklar eller böcker refererat till andra, för studien, relevanta 
vetenskapliga artiklar eller böcker. De rapporter och utredningar som använts i studien har 
inhämtats från olika organisationer, föreningar och konstitutioner. Dessa är bland annat 
Baselkommittén, Europeiska kommissionen, Finansinspektionen, Företagarna, Svenska 
bankföreningen, Sveriges riksbank, Statens offentliga utredningar och Statistiska centralbyrån. 
Rapporter och utredningar har främst använts till den teoretiska referensramen och för att 
definiera uttryck. I studien används sekundärdata som berör mindre företag även nystartade 
företag. Anledningen är att dessa studier ansetts applicerbara på nystartade företag eftersom 
de faller inom kategorin för mindre företag. Se mer under "Problembakgrund", kapitel 1.1. 

3.4.3 Källkritik 
Studiens sekundärdata består främst av vetenskapliga artiklar. Enligt Saunders, Lewis och 
Thornhill (2007) är vetenskapliga artiklar den sekundärdata med störst trovärdighet. Böcker, 
rapporter och utredningar har också använts i denna studie, något som Saunders et al. (2007) 
menar är användbart när grundläggande information behövs. I den mån det gått har flera olika 
källor använts för att bättre stödja argumentationen och öka tillförlitligheten. Detta då böcker 
kan innehålla material som är föråldrat samtidigt som rapporter och utredningar kan vara 
partiskt skrivna. Då Basel III är ett förhållandevis nytt regelverk prioriteras framförallt ny 
litteratur eftersom tidigare forskning inte finns i samma utsträckning. Annars har äldre källor 
använts när de ansetts vara relevanta. Ofta har då källan citerats av nyare studier, något som 
ökar trovärdigheten (Saunders et al., 2007). 
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3.4.4 Urval 
Som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen är banklån den vanligaste externa 
finansieringsmetoden för nystartade företag (Bruns & Fletcher, 2008; Sjögren & Zackrisson, 
2005; Winborg och Landström, 2001). I Sverige är det huvudsakligen fyra banker som har en 
stark ställning på marknaden. Dessa banker är Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 
Svenska Handelsbanken (Handelsbanken) och Swedbank. Gemensamt är att de räknas som 
universalbanker, det vill säga att de kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster (Svenska 
Bankföreningen, 2015b). På grund av deras dominerande ställning valdes totalt åtta 
intervjupersoner från dessa banker. För att även få perspektiv från banker med mindre 
dominerande ställning intervjuades personer från Danske Bank, Länsförsäkringar och 
Falkenbergs Sparbank.  
 
För att problemformuleringen skulle kunna besvaras behövdes intervjuer med personer som 
arbetar med regelverk och personer som arbetar med kreditgivning. Därmed skulle frågor 
kunna ställas både gällande hur Basel III påverkat kreditgivningen och hur det påverkat 
nystartade företag. Därför gjordes intervjuer med personer på både central och lokal nivå. 
Personerna på central nivå är specialiserade på risk och regelverk medan de på lokal nivå är 
specialiserade på kreditgivning. Kriteriet som gällde för alla intervjupersoner var att de skulle 
ha arbetat inom bank i minst fem år. Därmed skulle de ha en uppfattning om hur banken och 
kreditgivningen fungerat innan Basel III. Andra kriterier var att de på central nivå skulle ha 
mycket god kunskap om regelverk och att de på lokal nivå skulle ha mycket god kunskap om 
kreditgivning till företag. 
 
Personerna som intervjuats på central nivå arbetar i Stockholm och på grund av det 
geografiska avståndet gjordes telefonintervjuer. Respondenternas ansvarsområde innefattar 
bland annat riskhantering och regelverk. Därför inriktades dessa intervjuer mer på 
regelverkens uppbyggnad, generella påverkan, implementering och styrning. Personerna som 
intervjuats på lokal nivå arbetar i Halland och personliga intervjuer gjordes med alla utom en. 
Intervjupersonerna på lokal nivå har alla, mer eller mindre, ansvar för företagsutlåning. 
Därför inriktades dessa intervjuer mer på hur Basel III påverkat kreditgivningen till företag, 
och nystartade företag i synnerhet. Totalt genomfördes tio intervjuer med sammanlagt elva 
respondenter. Tabell 1 och Tabell 2 under rubriken "Empiri", kapitel 4, är sammanställningar 
av intervjuerna. Där återfinns även respondenternas befattning, vilken bank de arbetar för och 
vad för sorts intervju som genomförts. 

3.5 Operationalisering 
De teman som återfinns i intervjuguiderna (Bilaga 1 och Bilaga 2) kan kopplas samman med 
operationaliseringen. Det beror på att dessa teman speglar studiens teorier och belyser vad den 
fokuserat på. Studiens teman kan även kopplas samman med teorierna, vilket i sin tur är 
relevant för problemformuleringen. Det följer Eliasson (2010) som menar att begreppen ska 
vara relevanta för studien, vilket kan uppnås ifall de utgår från teorierna och kan kopplas 
samman med problemformuleringen.  
 
Några av de förstrukturerade frågorna skiljer sig åt mellan intervjuguiderna (Bilaga 1 och 
Bilaga 2). Det beror på att respondenternas arbetsområden delvis är olika. Personer som 
arbetar på central nivå inom bankerna skulle ha svårt att besvara frågor gällande verksamhet 
som sker på lokal nivå och vice versa. Däremot berörs samma ämne inom varje tema. Detta 
gör att intervjuguidernas teman ser likadana ut. I följande avsnitt kommer enstaka frågor att 
presenteras för att ge exempel på hur de kan kopplas samman med studiens teman, teorier och 
problemformulering.  
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Under temat Basel III är fokus på frågor gällande de nya regelverk som implementerats i 
Sverige till följd av Basel III. Här eftersöks respondenternas synpunkter på hur regelverken 
överlag påverkat bankens verksamhet. Dessutom önskas svar på huruvida implementeringen 
varit problematisk för banken. Ett exempel på en fråga från detta tema är: 
Hur upplever du att regelverken påverkat er som bank? 

I nästa tema, Bankernas styrning, ställs frågor kring bankens styrningssätt och eventuella 
förändringar i samband med införandet av nya regelverk. Detta kan vara intressant då Canales 
och Nanda (2012) uppger att en mer decentraliserad styrning innebär att nystartade företag 
enklare får tillgång till lån. Nedan följer två exempel på frågor. Den första ställs till personer 
som arbetar på central nivå och den andra till personer som arbetar på loka nivå. 
I vilken utsträckning styr ni de lokala kontorens kreditgivning till företag genom olika 
riktlinjer som ni tar fram på central nivå inom banken? 
I vilken utsträckning styrs er kreditgivning till företag av olika riktlinjer er bank tar fram på 
central nivå? 
I temat Riskbedömning får respondenterna redogöra för bankens riskbedömning och 
riskhantering. Frågorna är utformade på ett sätt som gör att respondenterna får möjlighet att 
utveckla tankar kring eventuella förändringar som skett inom detta område till följd av 
regelverken. Exempel på en sådan fråga är: 
Har era riskbedömningar gällande krediter förändrats i samband med de nya regelverken? 
Om ja, på vilket sätt? 
I studiens sista tema ställs frågor kring Kreditbedömning. Detta tema har stort fokus på 
nystartade företags situation när banker gör sina kreditbedömningar. Respondenterna får 
frågor som relaterar till kreditbedömningsprocessen och om den har förändrats till följd av de 
nya regelverken. Exempel på detta är: 
Har er kreditbedömning förändrats i och med de nya regelverken? Om ja, på vilket sätt? 

Respondenterna får även frågor inom detta tema som öppnar upp för synpunkter gällande 
skillnader mellan stora, etablerade företag och nystartade företag. Det vill säga om 
regelverken påverkat dem olika ur ett kreditbedömningsperspektiv. Exempel på en fråga: 
Har kreditbedömningen påverkat större, etablerade företag och mindre nystartade företag på 
olika sätt? Om ja, på vilket sätt? 
Vidare ställs frågor om immateriella och materiella säkerheter. Detta för att skapa en 
uppfattning om bedömningen av säkerheter förändrats efter regelverkens implementering. Till 
exempel: 

Har bedömningen av säkerheter vid kreditgivningen förändrats i och med regelverken? 

3.6 Metod för analys 
För att analysera den data som samlats in har en analysprocess baserad på Jacobsen (2002) 
använts. Denna process delar in informationen i tre faser. Den första fasen innefattar 
beskrivning och innebär att informationen ska bli grundligt och noggrant dokumenterad. Med 
intervjuer kan detta uppnås genom inspelning och transkribering av intervjuer. Då minskar 
risken för glömska och strukturen på den insamlade informationen förbättras. Att ha 
strukturerad och detaljerad data underlättar analysprocessens andra steg: systematisering, 
kategorisering och reducering av den insamlade informationen. Att reducera irrelevant 
information är viktigt eftersom det blir tydligare för läsaren att förstå vad studien kommit 
fram till, samtidigt som problemformuleringen och syftet enklare besvaras. Den tredje fasen i 
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analysprocessen är en kombination av de två första faserna. I denna fas tolkas och analyseras 
den systematiserade informationen. Den tredje fasen gör det möjligt att börja se likheter och 
olikheter mellan den teoretiska bakgrunden och den insamlade informationen. Detta öppnar 
upp för att studiens teorier kan utvecklas. Jacobsen (2002) beskriver denna analysprocess som 
en kontinuerlig spiral, vilket kan återkopplas till den hermeneutiska spiral som beskrivs under 
rubriken "Vetenskapligt förhållningssätt", kapitel 3.2. 
 

 

                                                           
Figur 3 - Egenutvecklad modell av studiens metod för analys. 

3.7 Validitet 
En empiri ska uppfylla två krav: den ska vara giltig och relevant, även kallat valid, och den 
ska vara tillförlitlig och trovärdig, även kallat reliabel (Jacobsen, 2002). Eftersom empirin i 
denna rapport utförs med en kvalitativ metod går det inte att mäta dess validitet (Bryman och 
Bell, 2013). Det beror på att ingen kvantitativ data, i form av till exempel siffror, samlats in. 
Empirin består istället av elva personers muntliga beskrivning av deras verklighet gällande ett 
visst fenomen. Därmed finns ingen möjlighet att mäta huruvida studien uppnår hög eller låg 
validitet. Studiens strävan är därför att uppnå en godtagbar validitet. För att begreppet 
validitet ska kunna appliceras på studier med kvalitativa metoder krävs att det sätts i en 
kontext anpassad efter kvalitativa metoder (Bryman och Bell, 2013). Det gör att validitet kan 
delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet innebär att de genomförda 
observationerna speglar de teorier som utvecklats. Som nämnts under rubriken "Primärdata", 
kapitel 3.4.1, används ett hermeneutiskt förhållningssätt. Därmed tolkas intervjuerna enskilt 
för att sedan sättas i ett större sammanhang. Det gör att teorier kan utvecklas och anpassas 
parallellt med att en djupare förståelse växer fram. Extern validitet har att göra med i vilken 
grad resultaten kan generaliseras. Detta är dock inget som primärt eftersträvas i denna studie 
då en kvalitativ metod används. Det begränsade urvalet av respondenter och faktumet att ett 
fenomen undersöks vid en given tidpunkt gör att hänsyn till faktorer som kan påverka 

Fas 1 
Beskrivning 

Fas 2 
Systematisering, kategorisering 
och reducering 

Fas 3 
Tolkning/analys av 
systematiserad data 

Olikheter och likheter i fas 1och 2 
ger studiens resultat 
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respondenternas åsikter inte kan beaktas. Det gör att studiens resultat främst syftar till att 
beskriva och öka förståelsen för det problem som undersöks. 

3.8 Reliabilitet  
Det andra kravet en empiri ska uppfylla är att den ska vara tillförlitlig och trovärdig, även 
kallat reliabel (Jacobsen, 2002). För att uppnå en godtagbar reliabilitet i studier med 
kvalitativa metoder kan den, precis som vid validitet, delas upp i extern och intern reliabilitet. 
Extern reliabilitet har att göra med i vilken utsträckning studien kan upprepas. Eftersom en 
kvalitativ metod används är studien svår att upprepa då det inte går att återskapa exakt samma 
förutsättningar som när en intervju genomförs första gången. Det beror på att respondenter 
förändras när tiden går och därmed kan resultat från intervjuer bli annorlunda vid en 
upprepning. För att skapa förutsättningar för en upprepning av denna studie beskrivs dess 
tillvägagångssätt så noggrant som möjligt. Intern reliabilitet innebär i en kvalitativ studie att 
empirin måste godkännas av samtliga parter ifall den görs av fler än en person. Eftersom två 
personer utför denna studie uppnås intern reliabilitet genom att tolkning av information görs 
gemensamt. I denna rapport har intervjuerna genomförts och tolkats tillsammans. Studien blir 
därmed mer tillförlitlig och trovärdig eftersom läsaren kan vara säker på att resultatet inte 
påverkats av vem som tolkat vad (Bryman & Bell, 2013). 
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4 Empiri 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av intervjuade respondenter för att sedan följa de teman som presenterats i 
kapitel 3.5, "Operationalisering". Respondenternas svar från central och lokal nivå delas 
upp för att i nästa kapitel ställas mot varandra. 

 
Lokal nivå 
Bank # Befattning Ort Datum Intervjutyp 
SEB A Företagsmarknadschef Halmstad 15-03-17 Personligt möte 
Nordea B Kontorschef företag Halmstad 15-03-18 Personligt möte 
Falkenbergs 
Sparbank 

C Kreditchef Falkenberg 15-03-19 Personligt möte 

Handelsbanken D Kontorschef Halmstad 15-03-20 Personligt möte 
Danske Bank E Kontorschef Halmstad 15-03-24 Personligt möte 
Swedbank F Chef för företagsgruppen Halmstad 15-03-31 Personligt möte 
Länsförsäkringar G Företagsrådgivare Falkenberg 15-04-10 Telefonintervju 
Tabell 1 - Sammanställning av studiens intervjuobjekt på lokal nivå. 

Central nivå 
Bank # Befattning Ort Datum Intervjutyp 
Nordea H Head of Capital & Risk 

Regulations 
Stockholm 15-03-09 Telefonintervju 

Swedbank I.1 Head of Credit Risk, 
Western Region 

Stockholm 15-03-17 Telefonintervju 

Swedbank I.2 Senior Credit Risk 
Analyst 

Stockholm 15-03-17 Telefonintervju 

SEB J Head of Group Risk Stockholm 15-03-20 Telefonintervju 
Tabell 2 - Sammanställning av studiens intervjuobjekt på central nivå. 

4.1 Respondenternas bakgrund och arbetsuppgifter 
4.1.1.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A har sedan ungefär 30 år tillbaka arbetat inom banksektorn. Sedan 10-15 år 
tillbaka har respondenten arbetat med företagsaffärer. Idag är respondenten ansvarig för 
SEB:s företagsmarknad i ett antal kommuner och sitter även med i en kreditkommitté. Denna 
kommitté omfattar tolv kontor i södra Sverige. Respondenten jobbar mycket med att 
kontrollera risk men framförallt med att få företagsaffärerna att växa. Respondenten har 
chefsansvar för företagsrådgivarna på Halmstads, Falkenbergs och Laholms kontor. I det 
ansvaret ingår att vara med i affärerna och hjälpa till genom konsultation. Respondenten är 
ofta ute på kundbesök och arbetar mycket med krediter.  

Respondent B, Nordea 
Respondent B började arbeta inom banksektorn 1998. Sedan december 1998 har 
respondentens arbetsuppgifter kretsat kring företagsärenden. 2007 började respondenten 
arbeta på Nordea. Mellan 2008 och 2011 arbetade respondenten som kundansvarig för företag 
som omsatte 120 miljoner upp till börsbolagsstorlek. 2011 fick respondenten sin nuvarande 
tjänst som kontorsansvarig för Halmstadkontoret. Detta kontor hanterar mellansegmentet av 



  2525 
 

25 

företag som omsätter cirka 10-120 miljoner kronor. Kontoret har kontakt med ungefär 270-
280 kunder/kundgrupper. Respondentens arbetsuppgifter innefattar personalansvar över 
företagsgruppens sju personer samt ansvar över dess kreditbeslut och tillhörande rapportering.  

Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Respondent C började sin karriär på Föreningssparbanken. Därefter var respondenten 
kreditchef på ett hotell. Respondenten fick därefter tjänsten som kreditchef på Swedbanks 
kontor i Karlskrona. Efter 14 år blev respondenten VD för ett mindre företag och efter detta 
började respondenten återigen att arbeta inom bank. Denna gång fick respondenten en tjänst 
på Sparbanken Syd som varade i sex år. Därefter fick respondenten tjänsten som kreditchef på 
Falkenbergs Sparbank. Denna tjänst hade respondenten vid intervjutillfället innehaft i åtta år. 
Sedan 1986 har respondenten arbetat med företagskreditgivning och haft eget kundansvar. 
2007 blev respondenten frikopplad från kunder och lyder idag under VD. 
Respondent D, Handelsbanken 
Respondent D har i princip jobbat inom samma bank sedan 1988. Respondenten började i 
Skånska Banken som övergick till Handelsbanken 1989 efter ett uppköp. 
Respondentens bakgrund ligger i bankens kontorsrörelse. Sedan 1990 har respondenten haft 
olika chefsroller, bland annat ställföreträdande kontorschef i Sjöbo, företagschef och 
ställföreträdande kontorschef i Karlskrona, kontorschef i Sölvesborg, kontorschef i Höganäs 
och företagsmarknadschef i Helsingborg. Respondenten har varit kontorschef i Halmstad 
sedan sommaren 2012. I Halmstad hanteras alla typer av kunder och frågor. 
Halmstadkontorets kundkrets ligger inom Halmstad och Hylte. Då Handelsbanken är en 
decentraliserad organisation utgår alla affärer från de lokala bankkontoren.  
Respondent E, Danske Bank 
Respondent E har arbetat inom banksektorn i 30 år. Efter två år inom banksektorn började 
respondenten att arbeta mot företag. De senaste 15 åren har respondenten haft olika 
chefsbefattningar på olika banker. Däribland olika Sparbanker, Nordea och nu Danske Bank. 
Respondentens nuvarande tjänst, sedan fyra år tillbaka, är som kontorschef på Danske Banks 
kontor i Halmstad. 
Respondent F, Swedbank 
Respondent F började arbeta på Halmstad Sparbank 1974 och har jobbat inom banksektorn 
sedan dess. De senaste 25 åren har arbetsuppgifterna kretsat kring företagsaffärer. 
Respondenten jobbar idag med de lite större kundföretagen samtidigt som respondenten är 
chef för företagsgruppen. Denna tjänst har respondenten haft i två år. Tjänsten kommer dock 
troligtvis att tillsättas av en ny person i slutet av året då respondenten vill ha mindre ansvar på 
grund av sin ålder.  

Respondent G, Länsförsäkringar 
Respondent G har snart arbetat på Länsförsäkringar i sju år. Sex av åren har varit mot 
framförallt företag. Respondenten arbetar som företagsrådgivare och kreditbedömningar är 
den vanligaste arbetsuppgiften. Respondenten är stationerad i Falkenberg men har även Hylte 
som kundområde. Respondenten har även kunder i Laholm, Halmstad, Varberg och 
Kungsbacka till följd av hög arbetsbelastning på andra kontor. 

4.1.1.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Respondent H har tidigare arbetat med implementeringen av Basel II i Sverige vid 
Finansinspektionen. Detta innefattade arbete med Baselkommittén, den svenska processen 
och EU-processen. Respondenten arbetade därefter ett antal år på Svenska Bankföreningen 
med kapitaltäckningsfrågor. Därefter började respondenten jobba på Nordea och hade vid 
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intervjutillfället arbetat där i cirka tre och ett halvt år. På Nordea arbetar respondenten inom 
en grupp som heter Asset and Liability Management Analytics. Denna grupp består av 
ungefär 80 personer som primärt arbetar med att rapportera kapitaltäckning samt tolkning av 
nya regelverk. Nordeas interna modeller för kreditrisk ligger också inom denna grupps 
arbetsuppgifter. Respondentens arbetsuppgifter innefattar att leda ett team på fem personer. 
Teamets uppgifter är att följa utvecklingen av regelverk och att vara med i olika 
bankföreningar för att kunna påverka regelverken i den riktning som Nordea vill. 
Respondentens team har dessutom tolkningsföreträde på hur vissa artiklar och regelverk ska 
tolkas internt. Detta gäller både befintliga och kommande regelverk. 

Respondent I.1, Swedbank 
Respondent I.1:s nuvarande tjänst är på Group Risk i västra regionen. Respondentens 
huvudsakliga arbetsuppgift är att kontrollera att Swedbanks västra region håller sig inom 
bankens föreskrivna risknivåer. Respondenten lägger även stor del av arbetstiden på 
kreditkommittéarbete. Respondenten har arbetat inom banksektorn i 27 år och 
arbetsuppgifterna har de senaste 15-16 året varit varierande inom banken. Sedan ett och ett 
halvt år har respondenten arbetat på Swedbanks Group Risk-avdelning.  
Respondent I.2, Swedbank 
Respondent I.2 arbetar, precis som Respondent I.1, på Group Risk men på gruppnivå inom 
Swedbank. Där ligger fokus istället på den samlade kreditrisken för hela gruppen. Idag arbetar 
respondenten med analyser av bankens kreditportföljer och rapporterar till ledning, styrelse, 
ratinginstitut och ut mot affärsområdena. Gruppen som respondenten arbetar med kontrollerar 
delar av Swedbanks kreditrisker. Respondenten har arbetat med risk sedan 2007, ungefär 
samtidigt som Basel II infördes. 2007 började även Swedbank arbeta med egna 
kreditriskmodeller. Innan dess har respondenten arbetat i kontorsrörelsen som kreditchef, 
kontorschef och kreditanalytiker. Sammanlagt har respondenten arbetat med kreditrisk i 25 år. 

Respondent J, SEB 
Respondent J var vid intervjutillfället Head of Group Risk på SEB. Alla modeller, 
marknadsrisker, kreditrisker, operationella risker och likviditetsrisker som SEB använder är 
respondenten ansvarig för. Detta inkluderar de scoring- och ratingmodeller som SEB 
använder när kunders risk klassificeras. Vid intervjutillfället hade respondenten arbetat på 
SEB i nästan sex år. Innan dess arbetade respondenten på en tysk bank och innan dess en 
internationell institution. Respondenten har arbetat med risk sedan 1999. Respondenten 
upplever att det inte finns någonting inom Basel II som respondenten inte har kunskap om. 

4.2 Basel III 
4.2.1 Basel III:s påverkan på banken 
Respondent A, SEB 
Respondent A upplever att det blivit dyrare att bedriva bankverksamhet i och med Basel III. 
Regelverket har gjort att kapitalet blivit dyrare vilket gjort att SEB idag jobbar med att 
värdera risk och fastigheter korrekt, se till att finansieringen har rätt struktur och att ta ut 
säkerheter. Respondenten menar att det blivit ett mer omfattande arbete med dessa bitar 
eftersom det nu är viktigare för SEB att vara kapitalsnåla. Banker som gör ett ordentligt arbete 
och anpassar verksamheten efter regelverken kan tjäna på detta i slutändan. För stora banker 
kan det vara en fördel att få bättre ordning i verksamheten. 
Respondent B, Nordea 
Basel III har påverkat Nordea väldigt mycket enligt respondenten. 1998 fungerade det i stort 
sett så att kunderna kom in till banken när de behövde låna pengar. Idag arbetar Nordea 
proaktivt och aktörerna på bankmarknaden är mycket mer offensiva än de var tidigare. Fokus 
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på kapitaltäckning och likviditetspremier har blivit större de senaste tre-fyra åren enligt 
respondenten. Bakgrunden till denna förändring är Baselregelverken.  
Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Basel III har enligt Respondent C inneburit ökad rapportering, större tydlighet kring vad som 
ska rapporteras samt nya policys. För att möta dessa krav inrättade Falkenbergs Sparbank en 
compliance-avdelning. En avdelning som inte behövdes innan regelverket. Hade 
rapporteringskraven varit lägre tror respondenten att banken hade kunnat avvara några 
personer vilket hade minskat kostnaderna. 
Respondent D, Handelsbanken 
Respondent D menar att Basel III gjort att Handelsbanken idag prissätter sina lån efter den 
risk som banken utsätts för. Detta har gjort riskanalyserna mer omfattande och att utveckla 
dessa system har kostat pengar. Respondenten uppger att det är svårt att bedöma de exakta 
kostnaderna men tror att ett ordentligt arbete kommer leda till lägre kostnader jämfört med 
konkurrenterna. Respondenten ser dessa kostnader som en investering för banken. En annan 
kostnad som Basel III och de tidigare regelverken medfört är den tidsmässiga kostnaden för 
att implementera nya system. 
”Rådgivningen har tagit stryk eftersom kraven har blivit höga och arbetsbördan blivit för stor” 
(Respondent D, personlig kommunikation, 20 mars, 2015). 
Respondenten menar att när banken får mindre tid för analyser kommer de större, etablerade 
företagen att prioriteras eftersom de genererar mer pengar än de nystartade företagen. 
Analysarbetet för ett nystartat företag är idag nästan lika omfattande som för ett stort företag.  

Respondent E, Danske Bank 
Till följd av de nya regelverken är det viktigt för respondentens kontor att låneportföljen är i 
bra skick och genererar bra avkastning. Respondenten upplever att de idag fokuserar mer på 
specifika sektorer. Compliance-avdelningen har även fått en viktigare roll idag. Compliance-
avdelningen kan kräva förklaringar från kontoren på alla affärer som genomförs. Basel III har 
även lett till att Danske Bank utför mer benchmarking på compliance-frågor. Respondenten 
förknippar regelverket med vissa kostnader, till exempel ökade terminaltider. Även 
beslutsunderlagen är idag mer omfångsrika, något som gör att varje kund kräver mer tid. 
Samtidigt ökar behovet av att vara konstant tillgänglig. 
Respondent F, Swedbank 
Respondent F menar att Baselregelverken överlag har styrt upp bankverksamheten genom att 
öka kraven på bankerna. Regelverken har inneburit att banken hela tiden måste avsätta kapital 
för att driva utlåningsverksamheten. Detta har påverkat utlåningen då Swedbank fokuserar 
mer på prissättningen av lån. Idag tittar Swedbank mer på den grundläggande 
basinformationen innan priset för ett lån blir aktuellt. Det är viktigt för Swedbank att ta rätt 
betalt beroende på motparten och vilka säkerheter som kunden kan leverera. Samtidigt menar 
respondenten att Swedbank måste tro på entreprenörens verksamhet och affärsidé. Då 
kommer inte Basel III göra att Swedbank tackar nej till en kund. Dock har Basel III och de 
tidigare regelverken gjort att Swedbank måste lägga mer tid på varje kund.  
”Det är mycket stora krav på uppföljning och att man har koll på sina kunder. Det tar mycket 
mer tid idag än det gjorde förr” (Respondent F, personlig kommunikation, 31 mars, 2015). 
Trots att varje kund kräver mer tid upplever inte respondenten att Swedbank minskat dess 
rådgivande roll. 
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Respondent G, Länsförsäkringar 
Respondent G uppger att Basel III och de andra regelverken inneburit att Länsförsäkringar 
tittar mer noggrant på kredittagaren. Kreditbedömningsprocessen har inte direkt förändrats, 
däremot har Länsförsäkringar börjat prissätta lånen på ett annat sätt. Respondenten menar 
också att dokumentationskraven har höjts. Detta tar mer tid vilket även inneburit att 
respondenten inte har lika mycket tid för sina kunder.  

4.2.1.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Respondent H upplever att framför allt Basel II, men även Basel III, skapat förändringar. 
Nordea började i och med dessa regelverk att prissätta risken bättre eftersom den infördes i 
prismodellen. Detta skedde genom att Nordea började analysera motpartens risk i varje 
enskild affär. Enligt respondenten har Nordea idag bättre kontroll över riskerna samtidigt som 
de tar bättre betalt av kunderna för dem. Respondenten upplever att kostnaderna är 
svårdefinierade. Visserligen har det kostat många miljoner för Nordea att ta fram modeller 
och metoder men respondenten ser detta som en investering. Alternativet hade varit att ha 
kvar enklare metoder vilket hade varit ett sämre alternativ eftersom de ökar kostnaden för 
kapital. 
Respondent I.2, Swedbank 
Enligt Respondent I.2 har Basel III och de tidigare regelverken påverkat Swedbanks strategier. 
Det som påverkats mest är att kapitalet som ska förräntas blivit större. Det har inneburit att 
det interna arbetet blivit mer omfattande kring modeller då Swedbank försöker utvärdera 
risken i större omfattning.  

Respondent J, SEB 
Respondent J menar att SEB till följd av Basel III finansierar sig med längre durationer och 
håller en likviditetsreserv på ett annorlunda sätt. Då SEB är företagstunga får de mycket 
insättningar från företag. Respondenten menar att företagens insättningar inte är något som 
behandlas väl genom varken LCR eller NSFR. Effekten på upplåning från småföretag beror 
mycket på att råvarukostnaden har ökat i prisbilden. Detta slår visserligen på alla kunder, inte 
bara på nystartade företag. 

Basel III:s påverkan på 
bankerna 

Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B C D E F G H (I.1) I.2 J 
Ökade krav på banken   X  X X X     
Förändrad prissättning    X  X X X    
Ökade tidskostnader    X X X X     
Ökade kostnader för 
banken 

X  X     X    

Kapitalet som lånas ut har 
blivit dyrare 

X          X 

Ökad konkurrens mellan 
bankerna 

 X          

Compliance avdelningen 
har fått en större roll 

  X  X       

Större fokus på att 
utvärdera risken 

         X  

Påverkat strategier          X  
Tabell 3 - Sammanställning av svar gällande Basel III:s påverkan på bankerna. 
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4.3 Bankernas styrning efter Basel III 
4.3.1 Implementering av regelverk 
4.3.1.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
SEB har ett internt system som är godkänt av Finansinspektionen. Detta system mäter risk 
och klassificerar motparten genom att bedöma styrkan i balans- och resultaträkning, 
konsolidering och kvalitén på motpartens information. Detta kan bli objektivt men beroende 
på vilka intryck den kundansvarige får vid personliga möten kan två, till synes likadana bolag, 
ändå bedömas olika. Det är upp till den kundansvariga att bedöma den slutgiltiga risken. Egna 
bedömningar ifrågasätts dock mer idag än de gjorde innan Basel III. 
Respondent B, Nordea 
Respondent B förklarar att nya riktlinjer från centralt håll går ut till kontoren via 
utbildningsinsatser och via respondenten själv. Respondenten uppger att ratingmodellen styr 
väldigt mycket idag. Välskötta bolag blir ännu mer intressanta med denna modell. Tidigare 
var skillnaden i pris mellan en riktigt bra kund och en lite sämre kund mindre. Idag finns en 
hävstång inbyggd i modellen vilket gör att skillnaden i pris blir större då bättre bolag kan 
prissättas mer aggressivt än tidigare. Respondenten upplever detta som rättvist då ett lägre 
risktagande för banken borde belönas. Implementeringen av Basel III upplever respondenten 
som en utmaning på grund av Nordeas storlek. Kontoret i Halmstad har ofta kontakt med de 
ansvariga personerna för att till exempel få hjälp med regelverken. Respondenten uppfattar att 
komplexiteten i det som ska implementeras är en utmaning då Nordea hanterar allt från små, 
enskilda bolag till börsbolag. Detta kan göra att modellerna som Nordea tar fram riskerar att 
bli för avancerade om de ska gälla även för nystartade företag. 

Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Enligt Respondent C använder Falkenbergs Sparbank Swedbanks ratingsystem. Ratingen 
utgörs av olika mått och detta har använts länge. Riskklassificeringssystemet har dock 
förändrats och Falkenbergs Sparbank använder idag en ratingskala som är större än tidigare. 

Respondent D, Handelsbanken 
Idag har Handelsbanken höga dokumentationskrav vilket gör att riskanalyser av kunder blivit 
viktigare enligt Respondent D. Saknar kunden siffor, i form av till exempel tidigare 
prestationer, blir det svårare att göra en analys och värdering. Handelsbanken använder en 
egen riskbedömningsmodell. Denna modell tar hänsyn till Handelsbankens kreditbedömning 
historiskt sett. Enligt respondenten arbetar Handelsbanken centralt med regelverksfrågorna 
genom att utveckla rutinstöd till de lokala kontoren.  
”Det kommer in nya parametrar i våra prismodeller vilka läggs in i våra interna system” 
(Respondent D, personlig kommunikation, 20 mars, 2015). 
Instruktioner för hur de interna systemen ska användas förmedlas sedan ut från centralt håll 
enligt respondenten. 
Respondent E, Danske Bank 
Respondent E uppger att Danske bank använder ett ratingsystem för att riskbedöma sina 
kunder. Detta system styrs från centralt håll och förändringar av bankens riktlinjer 
implementeras sedan direkt in i systemet.  
Respondent F, Swedbank 
Respondent F uppger att kontoren har långtgående ramar för att fatta egna beslut eftersom 
affärerna genomförs på lokal nivå. Detta är Swedbanks policy och den grundar sig i att det är 
personerna lokalt som har kontakten med kunderna då de besitter mest kunskap om affärerna. 
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De lokala kontoren styrs delvis från centralt håll när parametrarna i de interna systemen 
förändras.  
Respondent G, Länsförsäkringar 
Respondent G uppger att Länsförsäkringsgruppen gemensamt äger Länsförsäkringar AB. 
Länsförsäkringar AB är beläget i Stockholm och fungerar som huvudkontor åt 
Länsförsäkringars lokala kontor. Nya regelverk går via Stockholm och de lokala kontoren får 
därefter information från Stockholm gällande implementering.  

4.3.1.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea  
”Förändringar sker normalt inte genom att vi skickar ut direktiv i form av papper. Det 
kommer in automatiskt i de interna datasystemen kontoren arbetar i” (Respondent H, 
personlig kommunikation, 9 mars, 2015). 
När de interna datasystemen, som kontoren använder för att riskklassificera kunder förändras, 
meddelas de relevanta enheterna inom retailbankerna. När kundansvariga sedan beräknar 
priset för utlåning kommer bankens kostnad att vara förändrad vilket innebär att räntan blir 
högre eller lägre för kunden.  
Respondent I.1, Swedbank 
Respondent I.1 förklarar att de som arbetar i Swedbanks andra linje bär ut förändringar till de 
som arbetar i verksamhetens första linje. Förändringarna kan uppstå genom att centrala och 
strategiska beslut fattats kring nya modeller. Därefter ingår kontroll och uppföljning av 
implementeringens utförande. Respondenten upplever att regelverksimplementering ut i 
kontorsrörelsen, generellt sett, alltid varit en utmaning oavsett vilket regelverk som 
implementeras. Regelverken har gjort det mer komplicerat för de personer som är ute och 
träffar kunder eftersom de fått mer att relatera till. Idag ska flera faktorer och modeller 
beaktas. Exempel på detta är regelverk, interna modeller för riskberäkning, modeller för 
prisberäkning och modeller för avkastning på utlånat kapital. För varje ny förändring och 
modell som implementeras uppstår ett nytt moment att lära sig och förhålla sig till. 
Respondent J, SEB 
Enligt Respondent J använder SEB ett internt system för att implementera regelverk och 
förändra riktlinjer. De lokala kontoren följer sedan dessa system för att analysera kundernas 
risk.  

Implementering av 
regelverk 

Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B C D E F G H I.1 (I.2) J 
Använder interna system 
för att riskklassificera 
kunderna 

X X X X X X X 
Se 
4.4 

X X  X 

Förändringar i systemen 
förmedlas ut från centralt 
håll 

 X  X X X X X X  X 

Tabell 4 - Sammanställning av svar gällande implementering av regelverk. 
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4.3.2 Förändrad styrning 
4.3.2.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Kontoret i Halmstad får efter Basel III tydligare mål gällande hur mycket kontorets 
tillgängliga kapital ska avkasta. Respondent A upplever detta som ett nytt styrinstrument från 
centralt håll. Kreditbesluten ska sedan följa vissa riktlinjer men det finns samtidigt utrymme 
till att avvika från dem. SEB:s kontor har en affärs- och en kreditsida.  

”Affärssidan måste ta en ställning som är mer risktagande för annars kommer ingenting att 
hända. De måste tänja risk” (Respondent A, personlig kommunikation, 17 mars, 2015). 

Affärssidan strävar efter att maximera antalet affärer medan kreditsidan strävar efter att 
skydda bankens balansräkning. Respondenten menar att kontoren ska sträva efter att inte ha 
några kreditförluster samtidigt som maximalt antal affärer ska genomföras.  
Respondent B, Nordea 
Enligt Respondent B förs kreditdiskussioner mellan kundansvariga och personer högre upp 
inom banken. Detta skedde även innan Baselregelverken infördes men, till skillnad jämfört 
med idag, fördes ingen diskussion om prissättningen.  
”På sparbankstiden var det mer, ser krediten OK ut? Om den gjorde det så var det upp till 
kontoret eller handläggaren att sätta priset” (Respondent B, personlig kommunikation, 18 
mars, 2015). 

Idag granskas Halmstadkontorets beviljade krediter av Nordeas regionkontor i Helsingborg. 
Regionkontoret fokuserar på hur prismodellen ser ut. Om inte prismodellen är tillräckligt god 
kan regionkontoret bedöma affären icke-bärande.  
Respondent D, Handelsbanken 
Kontorschefen sätter kontorets mål självständigt. Personer på positioner högre upp inom 
banken kontrollerar visserligen målen och kan påtala för respondenten ifall de är oacceptabla. 
De kan däremot inte bestämma vad kontorschefen ska göra. Det beror på att Handelsbanken 
är en decentraliserad bank och att huvudkontoret i Stockholm primärt ska agera som support 
till de andra kontoren. Till exempel se till att råvarupriset, det vill säga kostnaden för pengar, 
är bästa möjliga för kontoren.  

Respondent E, Danske Bank 
Fram till 2008 styrdes kontoren förhållandevis självständigt och varje kontor hade ett större 
marknadsansvar. Efter 2008 flyttades kontrollen över till compliance-avdelningen. 
Respondenten menar dock att banksektorn alltid varit styrd av regelverk och att det viktiga är 
att lära sig hantera dem. Även Finansinspektionens roll har förändrats. Tidigare uppfattade 
respondenten Finansinspektionen som rådgivande men efter Baselregelverkens införande har 
de tagit på sig en mer tvingande roll. 
Respondent F, Swedbank 
Respondent F menar att kontorens affärer måste uppnå en viss avkastning. Kontoren kan dock 
förbise detta av till exempel strategiska skäl. Detta ska dock motiveras till personer högre upp 
i banken i form av en affärsplan. Denna kontroll av kontorens affärer fanns inte tidigare utan 
har vuxit fram i samband med regelverken. 

Respondent G, Länsförsäkringar 
”Efter finanskrisen så har Finansinspektionen tuffat till sig” (Respondent G, personlig 
kommunikation, 15 april, 2015). 
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Respondent G förklarar att nya riktlinjer måste efterföljas. Reglerna som bankerna måste 
förhålla sig till är idag mycket hårdare än tidigare vilket även påverkar hur kunderna måste 
hanteras.  

4.3.2.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Respondent H uppger att de från centralt håll arbetar fram gränser för att utlåningsräntan ska 
kunna täcka kostnader och generera tillräcklig avkastning. Dessa gränser kan kundansvariga 
se när de matar in information i Nordeas interna system. Respondenten uppger att det finns 
utrymme för avvikelser från dessa gränser om kontoren kan uppfylla avkastningskraven totalt 
sett.  
Respondent J, SEB 
Respondent J menar att SEB är en centralt styrd bank och att styrningen ökat sedan Basel III. 
Enskilda kontor kan dock motsätta sig centrala riktlinjer genom att vända sig till ansvarig 
kreditkommitté. Kreditkommittén avgör sedan om kontorets begäran ska godkännas eller inte. 

Förändrad styrning Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B (C) D E F G H (I.1) (I.2) J 
Hårdare finansinspektion     X  X     
Styrs mer från centralt håll X X   X  X X   X 
Ökade kontroller av 
kontorens affärer 

 X  X  X      

Tabell 5 - Sammanställning av svar gällande förändrad styrning. 

4.4 Riskbedömning efter Basel III 
4.4.1.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A upplever att Basel III gjort att kunderna riskklassificeras på ett annat sätt 
jämfört med tidigare.  

”Vi sätter en riskklass på styrkan i motparten” (Respondent A, personlig kommunikation, 17 
mars, 2015). 

Idag får kunderna en riskklass baserat på finansiell styrka, informationskvalitet och 
ledningskvalitet. Kreditpolitiken har dock inte förändrats med hänsyn till Basel III. Däremot 
gör bankrörelselagen och bankoktrojen (tillstånd för att bedriva bank) att SEB bara ska vara 
en rörelsefinansiär och inte en riskfinansiär. Detta står i symbios med delar av Basel III 
eftersom SEB blir mindre kapitaltunga i varje bolag vilket drar mindre kapital för SEB. Innan 
Basel III implementerades upplever respondenten att SEB var mer aggressiva i finansieringen.  

Respondent B, Nordea 
Ratingmodellerna Nordea använder för att kreditbedöma nya kunder har inte förändrats 
särskilt mycket enligt Respondent B. Företagens kassaflöde och avkastning är idag viktigare 
än företagens säkerheter. 

Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Respondent C upplever att krisen under 90-talet gjorde att företagens återbetalningsförmåga 
fick ökat fokus. Detta fokus behöll Falkenbergs Sparbank under 2000-talet och idag bedömer 
de nya kunder efter återbetalningsförmåga, historik och hur balansräkningen ser ut/kommer se 
ut. Därefter blir säkerheter aktuella. Detta har förändrats jämfört med 70- och 80-talet då 
säkerheter var det viktigaste. 
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Respondent D, Handelsbanken 
Respondent D menar att lån tidigare prissattes efter hur bra säkerheter företagen hade. Efter 
Basel III och de andra regelverken prissätter Handelsbanken lån efter risken som banken 
utsätts för. Innan regelverken var säkerhetens styrka det centrala och det spelade i princip 
ingen roll om företaget var på väg att gå i konkurs. Mer riskfyllda bolag har idag svårare att få 
en bra rating. Saknas dessutom en bra balansräkning blir ratingen ännu sämre. Idag finns det 
även fler parametrar att undersöka när ett företag risk bedöms. Detta har gjort 
riskbedömningen mer komplex men även mer användbar. Respondenten upplever dock att 
Basel III kan ha haft en hämmande effekt på finansieringen till nystartade företag.  

Respondent E, Danske Bank 
Bankens dokumentationskrav är mer omfattande idag jämfört innan Basel III. Kundansvariga 
måste undersöka fler aspekter i den finansiella analysen och kundens beteende bedöms på ett 
annat sätt. Allt registreras i Danske Banks interna system och avviker beteendet kommer det 
att synas i datorn. Riskprofilen har därmed blivit betydligt viktigare.  
”Det spelar ingen roll hur många regelverk du har. Du går alltid på magkänsla” 
(Respondent E, personlig kommunikation, 24 mars, 2015). 
Respondenten menar dock att kredithandläggarens magkänsla fortfarande är av stor betydelse 
när ett kreditbeslut fattas. Efter Baselregelverken har bankernas syn på finansiering till företag 
förändrats. Mer av finansieringen måste nu komma från ägarna och därmed förflyttas en 
större del av risken från banken. Respondenten uppger också att banker inte längre arbetar 
med riskkapital på samma sätt som tidigare. Detta har gjort det svårare och dyrare för 
nystartade företag. 
Respondent F, Swedbank 
Respondent F uppger att Swedbanks riskbedömning blivit bättre de senaste åren. Idag 
genomförs riskbedömningar löpande på Swedbanks engagemang eftersom det blivit en viktig 
parameter för dem. Det finns fortfarande utrymme för kalkylerade risker men Swedbank är 
inget riskkapitalbolag och det ställs därför större krav på affärer med hög risk. När en 
riskbedömning görs analyseras kundens skötsamhet, bokslut, nyckeltal, utveckling, ledning, 
marknad och produkt. Anses risken hög blir krediten dyrare. Skulle befintliga kunder bli för 
riskfyllda kan dessa affärer upphöra ifall de inte utvecklas i den riktning som Swedbank 
önskar. Det är dock ett samspel mellan kunden och Swedbank då dialoger förs mellan 
parterna. Det som framförallt har förändrats de senaste åren är att Swedbank fokuserar mer på 
företagens kassaflöde. Respondenten menar att detta beror på att kassaflödet är det som ska 
betala för den löpande verksamheten. Kassaflödet bedöms även på lång sikt, cirka tre-fyra år 
framåt i tiden. Detta är viktigt för att banken ska kunna säkerställa att det finns en 
betalningsförmåga. Kundens betalningsförmåga har blivit viktigare sedan Basel III 
implementerades. Till skillnad mot tidigare räcker det inte med en säkerhet ifall 
betalningsförmågan anses vara dålig. 
 
Respondent G, Länsförsäkringar 
Enligt Respondent G använder Länsförsäkringar idag ett eget riskklassificeringssystem samt 
den riskklassificering som Upplysningscentralen (UC) gör på alla företag. Vid 
riskbedömningen tittar Länsförsäkringar på budget, historik, personerna bakom företaget, 
säkerheter och hur verksamheten kan utvecklas. Respondenten upplever att bedömningen av 
nystartade företag är svår. Det beror på att de saknar historik vilket gör att inte heller UC kan 
riskklassificera företaget. Detta gör att Länsförsäkringar enbart kan bedöma budget, 
verksamheten, personerna bakom företaget och säkerheter. Respondenten upplever att 
magkänslan och säkerheter fått en ökad betydelse. En annan parameter som fått en ökad 
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betydelse till följd av Basel III är företagets kassaflöde. För nystartade företag är både 
kassaflöde och säkerheter viktiga.  

4.4.1.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Respondent H har svårt att bedöma ifall specifika kundgrupper drabbats hårdare än andra av 
regelverksförändringarna. Vissa förändringar påverkar större, etablerade företag mer än 
mindre företag och vice versa. Lokala implementeringar kan även påverka olika. Nordeas syn 
är att införandet av framförallt Basel II, men även Basel III, gjorde att motpartens risk kunde 
bedömas bättre. Enligt respondenten är det svårt för nystartade företag att få en lika bra rating 
som stora, etablerade företag. Det beror på att Nordea vanligtvis inte kan göra en fullständig 
riskbedömning av företaget på grund av exempelvis icke-existerande kredithistorik. Samtidigt 
saknar nystartade företag ofta extern rating. Respondenten upplever dock att deras 
riskbedömning idag ger en rättvis återspegling av risken.  

Respondent I.2, Swedbank 
Respondent I.2 upplever att Swedbank alltid bedömt nystartade företag som betydligt mer 
riskfyllda än andra kunder.  
”Stora, etablerade företag har lägre riskvikter än nystartade företag så ja, relativt sett har de 
fått en mindre påverkan av Basel III” (Respondent I.2, personlig kommunikation, 17 mars, 
2015). 
Respondenten tillägger dock att den riskbedömning som Swedbank gör idag är en mildare 
riskbedömning än den som gjordes efter att Basel II infördes. Detta har att göra med att 
Swedbank samlat in mer exakt data om de nystartade företagens risk. 

Respondent J, SEB 
Respondent J uppger att SEB började med riskklassificeringssystem 1994 och att de gjort 
ungefär samma riskbedömningar sedan dess. Systemet har utvecklats under åren men 
förändringarna beror inte primärt på Baselregelverken. Respondenten menar att SEB hade 
haft ett väl fungerande system även utan regelverken. Enligt respondenten är grunden i 
riskklassificeringssystemet att SEB inte vill ha kunder utan återbetalningsförmåga. Därför 
bedöms kunderna efter en exponentiell funktion där de riskklassificeras på en skala mellan 1-
16. Vid en lägre riskklass ökar kapitalbehovet och vice versa. 

Riskbedömning efter 
Basel III 

Lokal nivå Central nivå 

 A B C D E F G H (I.1) I.2 J 
Större fokus på 
återbetalningsförmåga och 
kassaflöde 

  X   X X    X 

Förändringarna är till 
nackdel för de nystartade 
företagen 

X   X X X X X  X  

Mer omfattande 
riskanalyser 

  X X X X      

Bättre riskanalyser        X    
Ratingmodellerna har inte 
förändrats 

 X          

Tabell 6 - Sammanställning av svar gällande riskbedömning efter införandet av Basel III. 
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4.5 Kreditbedömning efter Basel III 
4.5.1 Kreditbedömningsprocessen  
4.5.1.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A upplever att kreditbedömningsprocessen har förändrats till följd av 
Baselregelverken. Det egna kapitalets utveckling mäts i större utsträckning och större fokus 
ligger på hur riskerna ska prissättas. Ibland kan detta göra att SEB försöker prisa ut eller ber 
riskfyllda kunder att lämna banken. Detta är för kundens bästa enligt respondenten.  
Respondent B, Nordea 
Ratingmodellerna har alltid varit viktiga vid kreditbedömning enligt Respondent B. Dessa har 
inte förändrat Nordeas kreditbedömning. Till följd av Baselregelverken så lånar bra bolag 
billigare eftersom det kostar Nordea mindre att täcka det kapitalet. 
Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Respondent C upplever inte att kreditbedömningsprocessen har förändrats nämnvärt. 
Falkenbergs Sparbank arbetar, precis som tidigare, med återbetalningsförmåga, säkerheter och 
lönsamhet. Respondenteten menar att de förändringar som gjorts i 
kreditbedömningsprocessen inte nödvändigtvis beror på Baselregelverken. 

Respondent D, Handelsbanken 
Respondent D berättar att regelverken inte påverkat kreditbedömningsprocessen för 
nystartade företag. När Handelsbanken gör en affärsbedömning används en egen modell för 
att analysera kunden. Regelverken har inneburit att företagen måste vara mer förberedda 
vilket har resulterat i att oförberedda företag sållats bort direkt. Idag krävs det att kunderna 
kan mer om marknaden, leverantörer, kunder, teknikutveckling och affärsplanen. Därefter 
diskuteras finansieringsfrågan och företagets likviditetsflöde/kassaflöde är av intresse. 
Kassaflödet har fått en större plats i kreditbedömningen idag jämfört med tidigare. 
Respondenten menar att Handelsbanken förknippar ekonomiska problem med sviktande 
kassaflöde. Idag behövs det dessutom mer eget kapital, mer riskkapital och mer lån från 
vänner och familj än tidigare.  
Respondent F, Swedbank 
Enligt Respondent F måste helt nystartade företag få affärsidén granskad av exempelvis 
ALMI innan de blir aktuella som kunder för Swedbank. Detta beror på att Swedbank vill att 
företagens affärsidéer och affärsplaner ska vara testade och genomarbetade. På detta sätt kan 
sämre företag sållas bort. Detta gjordes inte tidigare och respondenten menar att kraven blivit 
hårdare idag. Vid kreditbedömningen tittar Swedbank på kassaflöde, efterfrågad finansiering 
och hur mycket ägaren investerar i företaget. Personen bakom affärsidén är, och har varit, 
viktig vid en kreditbedömning. Är entreprenören erkänt duktig kan detta räcka för att 
finansieringen beviljas. 

Respondent G, Länsförsäkringar 
Respondent G menar att kreditbedömningsprocessen inte förändrats sedan Basel III. Eftersom 
Länsförsäkringar idag använder en intern riskklassificeringsmetod har förändringar skett, men 
inte hur kunden bedöms.  

”Man utvärderar kunden, ny eller befintlig, på samma sätt. Vi ställer fortfarande samma krav” 
(Respondent G, personlig kommunikation, 10 april, 2015). 
Trots att bedömningen görs på samma sätt har respondenten uppfattat att kraven blivit högre 
på både banken och kunderna, det vill säga högre krav på Länsförsäkringar har inneburit 
högre krav på kunderna.  
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4.5.1.2 Central nivå 
Respondent I.1, Swedbank 
Prissättningsverktygen i kreditbedömningsprocessen ser annorlunda ut idag jämfört med 
tidigare. Processerna för att bedöma nystartade företag har inte förändrats utan snarare endast 
förbättrats och blivit mer raffinerade genom att Swedbank har fått tillgång till bättre teknik. 
Idag finns mer extern data att analysera än tidigare.  
Respondent J, SEB 
Enligt Respondent J är nystartade företag, som ofta saknar balansräkning och historik, i en 
svår situation när de kommer till bankerna. Det beror på att SEB tittar mycket på företags 
återbetalningsförmåga. Finns ingen historik blir återbetalningsförmågan svår att analysera.  
”Det här problemet har vi haft sen de första bankerna startades för 2000 år sen” 
(Respondent J, personlig kommunikation, 20 mars, 2015).  
Det SEB försöker göra är att titta på entreprenörens affärsplan och få en känsla över hur 
entreprenören är som person.  
”Det har inte ändrats och kommer inte att ändras oavsett vilket regelverk som kommer” 
(Respondent J, personlig kommunikation, 20 mars, 2015). 
Respondenten menar på att det Basel I-III och kommande Basel IV syftar till är att hjälpa 
bankerna att sätta minimikrav för hur mycket kapital bankerna ska lägga åt sidan för att täcka 
eventuella förluster på portföljnivå. Beslutsfattandet kring utlåning av pengar till nystartade 
företag ser dock ungefär likadant ut som tidigare.  

Kreditbedömningsprocessen 
efter Basel III 

Lokal nivå Central nivå 

 A B C D (E) F G (H) I.1 (I.2) J 
Förändringar i 
kreditbedömningsprocessen 
beror på Basel III 

X           

Oförändrade 
kreditbedömningar 

 X X X   X  X  X 

Ökade krav på kunderna    X  X X     
Större fokus på 
återbetalningsförmåga och 
kassaflöde 

  X X        

Tabell 7 - Sammanställning av svar gällande kreditbedömningsprocessen efter Basel III. 

4.5.2 Säkerheter 

4.5.2.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A uppger att säkerheter blivit viktigare för SEB vid kreditgivningen efter 
införandet av Basel III. Immateriella tillgångar och goodwill används sällan men materiella 
säkerheter har blivit vanligare. När materiella säkerheter kan kombineras med en 
genomarbetad affärsplan samt en budget- och känslighetsanalys är SEB ofta villiga att låna ut 
pengar. Respondenten upplever att lån utan säkerheter, det vill säga blancokrediter, har 
minskat de senaste åren. Priset på blancokrediter upplever respondenten som högre idag 
jämfört med tidigare. 
Respondent B, Nordea 
1998 förekom mycket objektsbelåning enligt Respondent B. Fanns fastigheter att belåna 
tittade bankerna på vad de var värda och bedömde risken därefter. Immateriella tillgångar som 
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goodwill går inte att använda som säkerhet överhuvudtaget. Goodwill kan visserligen inneha 
ett värde men det går inte att använda i Nordeas system. Respondenten menar att säkerheter 
fortfarande går att använda i Nordeas modeller men att de fått en minskad betydelse till följd 
av Basel III och de tidigare regelverken. Blancokrediter finns fortfarande tillgängligt hos 
Nordea. Respondenten upplever att marknaden styr utbudet av blancokrediter och kan inte se 
någon förändring förknippad med Basel III. 
Respondent D, Handelsbanken 
Respondent D menar att Basel III gjort att säkerheter idag fungerar som ett komplement vid 
kreditgivningen. Företag utan säkerheter får betala högre ränta än liknande företag med bra 
säkerheter. Blancokrediter har alltid förekommit hos Handelsbanken. Presterar ett företag bra 
kan blancokrediter vara motiverat under vissa perioder. Det har till följd av Basel III blivit 
lättare att motivera blancokrediter när kunden presenterar goda resultat.  
Respondent E, Danske Bank 
Respondent E menar att ägaren får ta ett större ansvar idag jämfört med tidigare. Till exempel 
använder Danske Bank nästan alltid personlig borgen som en typ av säkerhet. 

Respondent F, Swedbank 
Enligt Respondent F har Basel III påverkat riskbedömningen av olika säkerheter. När 
säkerheter ska övertas vid exempelvis ett företags konkurs är det svårt att göra en 
värdebedömning. Att sälja industrifastigheter och lager är komplicerat och därför fokuserar 
Swedbank i första hand på företagens kassaflöde. Swedbank godkänner fortfarande säkerheter 
och respondenten upplever att de alltid varit duktiga på att bedöma dem värdemässigt.  

Respondent G, Länsförsäkringar 
Enligt Respondent G har kraven på säkerheter ökat. Kraven gör att nystartade företag idag har 
svårare att få lån jämfört med tidigare. Som säkerhet föredrar Länsförsäkringar primärt 
fastigheter och sekundärt företagsinteckningar. Idag kräver Länsförsäkringar även en 
personlig borgen vid kreditgivningen. Detta krav har uppkommit till följd av Basel III och de 
tidigare regelverken. Respondenten uppger också att blancokrediter till nystartade företag 
minskat till följd av Basel III.  
”Vi kan fortfarande godkänna blancobelopp men vi har stramat åt så att vi inte är lika 
givmilda när det gäller blanco till nystartat” (Respondent G, personlig kommunikation, 10 
april, 2015). 

4.5.2.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Enligt Respondent H är Basel II och Basel III noggrant utformade gällande säkerheter och 
dess garant. Säkerheter kan vara bra ur ett riskperspektiv men Basel II och Basel III gör att 
vissa krav måste uppfyllas. Säkerheter som uppfyller kraven kan sänka riskvikten men för att 
få kapitaltäckningseffekt måste de vara materiella. Synen på risk och kapitaltäckningen kan 
skilja sig åt. Detta kan leda till situationer då handläggaren upplever att en säkerhet är 
tillräcklig för ett låneavtal, men på grund av kapitaltäckningskravet kan den visa sig vara 
otillräcklig. Respondenten upplever att fler aspekter än kapitaltäckningskraven har påverkat 
användandet av blancokrediter. Samtidigt kan inte respondenten avfärda att regelverken som 
infördes inom Basel II och Basel III straffade blancokrediter. Dessutom har 
Finansinspektionens införande av olika tak påverkat användandet ytterligare. 
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Respondent J, SEB 
Säkerheter har enligt Respondent J inte varit viktigt för SEB sedan 80-talet.  
”Säkerheter är viktiga om företag går i konkurs men vi vill inte ha företag som riskerar att gå 
i konkurs. Det är en läxa vi lärde oss 1994” (Respondent J, personlig kommunikation, 20 
mars, 2015). 

Respondenten menar att detta är SEB:s generella syn men uppger samtidigt att de lokala 
kontoren kan hantera säkerheter annorlunda. 

Säkerheter efter Basel III Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B (C) D E F G H (I.1) (I.2) J 
Säkerheter har blivit 
viktigare 

X      X     

Säkerheter har fått 
minskad betydelse  

 X  X  X     X 

Tydligare regler kring 
säkerheter 

      X X    

Blancokrediter 
förekommer 

 X  X        

Blancokrediter har 
minskat 

X      X     

Blancokrediter har 
påverkats av Basel III 

   X    X    

Blancokrediter har inte 
påverkats av Basel III 

 X          

Tabell 8 - Sammanställning av svar gällande användandet av säkerheter efter Basel III. 

4.6 Kreditgivning efter Basel III 
4.6.1 Låneutbud och avslagna lån 
4.6.1.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A upplever att regelverken gjort att kontoret i Halmstad inte kan låna ut pengar i 
den omfattning de vill. Idag är SEB mer restriktiva med lån som har högre risk och lägre 
avkastning. Denna inställning beror delvis på Basel III. 

Respondent B, Nordea 
Respondent B uppger att frekvensen av beviljade lån inte har förändrats sedan införandet av 
Basel III och de tidigare regelverken. Det som förändrats är prissättningen av lån.  
Respondent D, Handelsbanken 
”Det krävs att man är mer förberedd när man kommer och ansöker om lån för att kunna 
skapa ett bra case” (Respondent D, personlig kommunikation, 20 mars, 2015). 

Respondent D menar att de ökade kraven har gjort det svårare att få lån hos Handelsbanken. 
Samtidigt upplever inte respondenten att frekvensen av avslagna lån har ökat. 

Respondent E, Danske Bank 
Danske Bank har idag inga kapitalanskaffningsproblem enligt Respondent E. Kapital finns 
inom banken och därmed även goda möjligheter till lån. Däremot har prissättningen 
förändrats.  
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Respondent F, Swedbank 
”Kunden som kommer in är ofta bättre förberedda och har arbetat igenom sin grej på ett helt 
annat sätt än man gjorde förr” (Respondent F, personlig kommunikation, 31 mars, 2015).  

Goda förberedelser ökar chansen för en entreprenör att få ett lån beviljat idag. Respondent F 
upplever att Swedbank beviljar lån till nystartade företag i samma utsträckning som tidigare. 
Däremot sållar de bort fler dåliga affärsidéer i ett tidigt skede. 
Respondent G, Länsförsäkringar 
Respondent G upplever inte att nystartade företag nekas lån oftare eller att fler lån avslås på 
grund av Basel III. Respondenten tror att detta beror på att besluten fattas på samma grunder 
som innan. 

4.6.1.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Respondent H menar att Nordea inte avslår fler lån till följd av Basel III. Däremot upplever 
respondenten att ju fler regelverk som införs desto mer måste bankerna höja priserna, förutsatt 
att konkurrensen är oförändrad. Detta kommer göra det tuffare för alla företagskunder, särskilt 
de nystartade företagen.  
”De nystartade eller mindre företagen har svårare att ta ut sin prishöjning på slutkunden” 
(Respondent H, personlig kommunikation, 9 mars, 2015). 

Detta menar respondenten kan resultera i en tillväxtrisk. 
Respondent I.1, Swedbank 
Swedbank har inte förändrat synen på kreditrisker enligt Respondent I.1. Antalet avslagna lån 
har inte ökat i samband med förändrade regelverk. Swedbank bedömer fortfarande personen 
som ska driva företaget och affärsplanen/affärsidéns bärighet. 
Respondent J, SEB 
Respondent J menar att SEB erbjuder lån på samma sätt idag som innan Basel III 
”Kostnaden har ökat för lånen men det gör inte att vi avslår fler lån. Sen kanske den ökade 
kostnaden gör att affären inte flyger för att kostnaden blir för stor” (Respondent J, personlig 
kommunikation, 20 mars, 2015). 

Låneutbud och 
avslagna lån efter  
Basel III 

Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B (C) D E F G H I.1 (I.2) J 
Frekvensen avslagna 
lån oförändrad 

 X  X X X X X X  X 

Minskat låneutbud X           
Större förberedelser av 
låntagaren krävs 

   X  X      

Förändrad prissättning X (Se 
4.5.1) 

X (Se 
4.5.1) 

  X   X X (Se 
4.5.1) 

  

Tabell 9 - Sammanställning av svar gällande låneutbud och avslagna lån efter Basel III. 
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4.6.2 Utlåningsränta 
4.6.2.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A upplever att nystartade företag generellt sett fått en högre ränta efter införandet 
av Basel III. För de större, etablerade företagen har finansieringen blivit billigare då deras 
rating ofta är lägre. Basel III har inneburit att pengar har börjat kosta mer marginalmässigt för 
bankerna. Respondenten upplever att detta inte har kommit i fokus ännu på grund av att 
räntan gått nedåt den senaste tiden.  
Respondent B, Nordea 
Respondent B upplever att prissättningen var mer godtycklig runt 1998. Handläggare satte då 
räntorna inom ett snävt spann. Räntorna var inte styrda av modeller utan marginalen 
multiplicerades endast med utlåningen för att räkna fram bankens intäkt. Efter införandet av 
Basel III har större, framgångsrika bolag generellt sett fått lägre räntor medan nystartade 
företag fått högre räntor. 
”Bra bolag belönas genom bättre prissättning. De största och bästa får mer. De lite sämre 
får mindre. Klyftorna ökar” (Respondent B, personlig kommunikation, 18 mars, 2015). 
Detta har enligt respondenten gjort att konkurrensen om de bästa bolagen blivit tuffare. 

Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Prissättningen för stora, etablerade företag och nystartade företag har länge varit skilda enligt 
Respondent C. Det beror på att nystartade företag inte har någon historik som kan analyseras. 
Till följd av Basel III har Falkenbergs Sparbank idag en målsättning att sätta priserna på lån 
efter den risk banken utsätts för. Det har generellt gjort att de nystartade företagen får en 
högre ränta och att de större, etablerade företagen får en lägre ränta. Det är dock tillåtet att 
frångå deras målsättning om det finns goda skäl. Dessa skäl kan till exempel vara externa 
faktorer som innebär att det kommer se annorlunda ut i framtiden för företaget. Det är upp till 
den kundansvarige att göra denna bedömning. 
Respondent D, Handelsbanken 
Enligt Respondent D har Basel III gjort att Handelsbanken idag prissätter krediter utifrån den 
risk de utsätts för. Risken baseras på kundernas prestationer. Nystartade företag som 
vanligtvis inte har några tidigare prestationer bedöms därför ha en högre risk vilket ger ett 
högre pris. Tvärtom får större, etablerade bolag ofta ett lägre pris eftersom de bedöms ha en 
lägre risk. Respondenten upplever dock inte att en förändrad prissättning är ett bekymmer för 
nystartade företag. Respondenten menar istället att lån ökar pressen på företagaren vilket gör 
att de hellre avstår från banklån tills verksamheten vuxit. 
Respondent E, Danske Bank 
Respondent E upplever att Basel III skapat en större prisdifferens mellan företagen utifrån 
deras riskprofil. Den skillnaden fanns även tidigare men det har idag blivit viktigare att ta 
betalt för risk. Detta har gjort att skillnaderna i lånekostnader mellan nystartade företag och 
stora, etablerade företag har ökat, till nackdel för de nystartade företagen. Nystartade företag 
som generellt har högre risk får betala en högre ränta och stora, etablerade företag får betala 
en lägre ränta eftersom risken generellt är lägre hos dessa företag. Respondenten förklarar att 
det i vissa fall är tillåtet att prissätta kunder utifrån vad budgeten tillåter. Detta kan vara 
aktuellt när ett företag är riskfyllt idag men bedöms kunna utvecklas i framtiden. 
Respondenten menar att Danske Bank då är beredda att sänka portföljens avkastningskrav.  
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Respondent F, Swedbank 
Respondent F menar att Basel III påverkat prissättningen till alla kunder. De stora, etablerade 
företagen kan dock vara så attraktiva att bankerna är villiga att gå ner i pris för att få behålla 
dem. Normalt sett har dock de stora, etablerade företagen också fått högre priser till följd av 
Basel III. Nystartade företags lån prissätts högre till följd av Basel III eftersom risken 
generellt sett är högre då återbetalningsförmågan är sämre. Respondenten menar att 
konkurrensen har blivit hårdare mellan banker. Det beror delvis på att efterfrågan på krediter 
är lägre idag än tidigare och att större, etablerade företag blivit mer attraktiva för alla banker. 
Respondent G, Länsförsäkringar 
Basel III har enligt Respondent G inneburit att nya mandat gäller när kundernas räntor 
bestäms. Idag styr kundernas riskprofil deras ränta. Tidigare var inte kraven på att bra kunder 
skulle få bra räntor lika tydliga. Kunder med hög risk kostar banken mer och prissätts därmed 
därefter. Detta gör att nystartade företag betalar mer än större, etablerade företag. 

4.6.2.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Respondent H upplever att prissättningen av företag förändrats i samband med Basel III. 
Tidigare tog bankerna ut lika mycket avgifter och ränta oavsett kund. Idag fördelas Nordeas 
ränteintäkter på ett annat sätt bland kunderna. Några får betala mindre än de gjorde förut och 
några får betala mer. De kunder som kostar mer för Nordea får generellt också betala mer. 
Detta gör att nystartade företag, som generellt kostar banken mer, betalar högre ränta idag. 
Större, etablerade företag, som generellt kostar banken mindre, betalar istället en lägre ränta 
idag. 

Respondent I.2, Swedbank 
Respondent I.2 menar att Basel III gjort att mer kapital måste hållas för kunder med högre 
riskvikter. Detta har gjort att lån till nystartade företag, som generellt har en högre riskvikt 
och kostar Swedbank mer, får betala en högre ränta. Större, etablerade företag har också 
drabbats av ökade priser men inte i samma utsträckning som de nystartade företagen. 
Respondent J, SEB 
Enligt Respondent J har Basel III inte haft någon större påverkan på kapitaldimensionen. 
Däremot har kostnaden för likviditet ökat i samband med LCR och NSFR.  

”Råvarukostnaden har gått upp i termer av kapitalkostnad och likviditetskostnad, men den 
underliggande riskbedömningen av bolagen är fortfarande densamma” (Respondent J, 
personlig kommunikation, 20 mars, 2015). 
Nystartade företag får generellt en sämre riskklass än stora, etablerade företag enligt 
Respondent J. Detta har gjort att de nystartade företagen får betala mer för sina lån. De 
drabbas hårdare av den ökade kapitalkostnaden inom Basel III och lånekostnaden ökar 
exponentiellt ju sämre riskklass de placeras i. 
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Utlåningsränta efter  
Basel III 

Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B C D E F G H (I.1) I.2 J 
Ökad konkurrens mellan 
bankerna 

 X    X      

Räntor till nystartade 
företag har stigit 

X X X X X X X X  X X 

Räntorna till stora, 
etablerade företag har 
sjunkit 

X X X X X   X   X 

Räntan bestäms utifrån 
den risk banken utsätter 
sig för 

  X X X X X   X  

Tabell 10 - Sammanställning av svar gällande utlåningsräntan efter Basel III. 

4.6.3 Låneportföljen 

4.6.3.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A upplever inte att Basel III lett till att SEB förändrat sin låneportfölj baserat på 
olika branscher. Däremot har större och mindre riskfyllda företag börjat prioriteras i vissa 
sammanhang. Exempelvis blir de mer riskfyllda företagen dyrare för banken och därför kan 
ett mindre riskfyllt företag ibland föredras. Respondenten uppger också att det finns centrala 
riktlinjer för hur kontorets portfölj ska se ut. 

Respondent B, Nordea 
Kontoret i Halmstad hanterar idag bolag med en omsättning från 10 miljoner kronor upp till 
120 miljoner kronor. Det är en uppdelning som skett under åren och innebär att nystartade 
företag inte längre prioriteras av kontoret i Halmstad. Med tanke på kapitaltäckningskraven 
siktar Respondent B:s kontor på att ha en låneportfölj med bolag som har en bra rating. Sämre 
kunder kostar mer att hushålla samtidigt som marginalerna är lägre. Bra bolag klarar även 
sämre år bättre än andra bolag.  
Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Falkenbergs Sparbank strävar efter att ha framförallt små och medelstora företag som kunder. 
Vidare förklarar respondenten att Falkenbergs Sparbank är rädda om sin likviditet och därför 
söker bra och lönsamma kunder. Detta gör att de är noga med kundernas likviditet, vilket 
påverkar dem mer än kapitaltäckningsmåtten. De nya regelverken gjorde även att Falkenbergs 
Sparbank upprättade en ny kreditpolicy. I kreditpolicyn stadgas utlåningen till diverse 
branscher. Respondenten menar dock inte att utlåningen till nystartade företag påverkats 
negativt av denna policy. 
Respondent D, Handelsbanken 
Respondent D uppger att kontorets låneportfölj styrs av dem själva. Vidare upplever inte 
respondenten att det skett några förändringar i låneportföljen som är hänförliga till Basel III. 
Portföljen har varit stabilt utvecklande och fördelningen ser ungefär likadan ut.  
Respondent E, Danske Bank 
Enligt Respondent E är nystartade företag viktiga för Danske Bank. Dock måste företagen 
ändå vara etablerade på marknaden för att de ska vara aktuella som kunder. Detta beror på att 
Baselregelverken gjort det viktigare att ha en låneportfölj i bra skick som genererar bra 
avkastning samtidigt som det finns utrymme för nya kunder. Respondenten understryker dock 
att Danske Bank stödjer nyföretagare.  
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Respondent F, Swedbank 
Enligt Respondent F kan det skett vissa förändringar i portföljen till följd av Basel III. 
Nystartade företag har inte uteslutits men större, etablerade företag är lättare att bedöma vid 
en kreditgivning och därför har de en fördel. De nystartade företagens högre risk gör också att 
Swedbank blir mer återhållsamma. När marknaden mognat för företaget är Swedbank mer 
öppna för finansiering. Det är dock viktigt för Swedbank att inte välja bort branscher bara för 
att risken anses hög. Då riskerar de att få ett dåligt rykte.  

Respondent G, Länsförsäkringar 
Respondent G upplever inte att låneportföljen förändrats på grund av Basel III. Däremot är 
det tuffare att komma till en bank som nystartad då historiken saknas. Respondenten uppger 
att Länsförsäkringar inte letar efter större, etablerade företag mer än tidigare, men menar 
samtidigt att ett etablerat företag är att föredra framför ett nystartat. Detta har dock inte 
förändrats på grund av Basel III.  

4.6.3.2 Central nivå 
Respondent I.1, Swedbank 
Generellt sett är Swedbank positivt inställda till nystartade företag. Respondenten upplever 
inte att Swedbanks låneportfölj förändrats mellan Basel II och Basel III. Respondenten tror 
snarare att exempelvis finanskriser skapar förändringar. 

Respondent I.2, Swedbank 
Respondent I.2 menar att Baselregelverken gjort att bankerna måste ta mer betalt eftersom de 
nu måste hålla mer kapital inom banken. Detta har gjort att marginalkostnaderna ökat. 
Baselregelverken har däremot inte påverkat Swedbanks strategier gällande utlåning.  

Respondent J, SEB 
Respondent J uppger att trading-portföljerna påverkats mest av Basel III. Det beror på att 
kapitalet som används vid trading har gått upp tre gånger de senaste fyra åren. Det har 
resulterat i att likviditetsgaranten inte längre innehar en lika stor bulk av transaktioner då 
kapitalkostnaden blivit för stor. Detta har inneburit att volatiliteten på marknaden gått upp och 
att likviditeten på marknaden gått ner. Något som gjort marknaden mindre stabil. Vidare 
uppger respondenten att Basel III inte gjort att SEB satsar på större, etablerade företag. 
Däremot har SEB satsat på att göra processerna för utlåning mer effektiva. Då kan 
produktionskostnaden för smålånen hållas nere.  

Förändringar i 
låneportföljen 

Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B C D E F G (H) I.1 I.2 J 
Låneportföljen påverkad 
av Basel III 

     X      

Låneportföljen ej 
påverkad av Basel III 

   X   X  X X  

Oförändrad satsning på 
olika branscher  

X  X        X 

Mer försiktig finansiering 
till nystartade företag 

X     X      

Större, etablerade företag 
prioriteras 

    X X X     

Bra bolag prioriteras  X X         
Tabell 11 - Sammanställning av svar gällande förändringar i bankernas låneportföljer. 
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4.7 Nya aktörer på marknaden 
4.7.1.1 Lokal nivå 
Respondent A, SEB 
Respondent A menar att det finns nya aktörer på marknaden. Däremot är exempelvis företag 
som ordnar finansiering via crowdfunding ofta dåliga. Respondenten har svårt att se varför 
det skulle vara bättre med nya aktörer som vågar ta högre risk. Den högre risken kommer 
nämligen att spegla priset företagen får betala.  

Respondent B, Nordea 
Respondent B menar att Almi och Nyföretagarcentrum är viktiga aktörer på marknaden idag. 
Respondenten upplever att de kommer spela en ännu större roll i framtiden. 
Respondent C, Falkenbergs Sparbank 
Respondent C menar att de nya alternativa finansieringskällorna som vuxit fram de senaste 
åren inte utgör någon större konkurrens för Falkenbergs Sparbank. Respondenten vet inte 
heller huruvida Basel III har någon påverkan på detta. 
Respondent D, Handelsbanken 
Respondent D tror att det kan komma nya aktörer som finansierar nystartade företag. Idag 
finns vissa nya alternativ men dessa är inte tillräckliga då nystartade företag behöver kapital 
för att växa. Respondenten menar att bankerna inte ska ta dessa risker bara för att det finns en 
marknad. Höga risker innebär ofta höga kostnader och banken är ingen riskkapitalist. 

Respondent E, Danske Bank 
Respondent E menar att det är viktigt att de nya aktörerna som kommit in på marknaden 
tänker långsiktigt. Respondenten menar också att kapitalanskaffningen inte är värre idag än 
den var innan 2008. Det gör att det finns ett stort utbud av finansiering till företag. Idag är det 
snarare bristen på affärsutbud/affärsidéer som sätter stopp. 
Respondent F, Swedbank 
Bankens roll är inte att ta stora risker enligt Respondent F. Respondenten tror att de mest 
riskfyllda affärerna kommer fortsätta ligga utanför bankens verksamhetsområde. Swedbank 
förmedlar idag kontakter mellan företag och personer som vill satsa pengar på nystartade 
företag.  

Respondent G, Länsförsäkringar 
Respondent G tror nystartade företag kommer att vara fortsatt beroende av riskkapitalister. 
Att Länsförsäkringar skulle ta en annan roll som innebär ökat risktagande har respondenten 
svårt att se. Respondenten tror snarare på ett scenario där Länsförsäkringar minskar 
risktagandet. Gällande nystartade företag har Länsförsäkringar idag ett samarbete med till 
exempel Almi. Det samarbetet tror respondenten kommer fortsätta. 

4.7.1.2 Central nivå 
Respondent H, Nordea 
Enligt Respondent H har konkurrenssituationen blivit sämre för de nya aktörer som försökt att 
ta sig in på bankmarknaden. Antalet aktörer kommer ha svårt att fortsätta öka eftersom 
regelverken gjort det svårare att starta upp en bankverksamhet. Ska konkurrensen kunna öka 
ytterligare, och därmed sätta press på priserna, måste det bli enklare att driva bank.  
Respondent I.1, Swedbank 
Respondent I.1 menar att det vuxit upp ett par finansbolag som är beredda att köpa och belåna 
fakturor för nystartade företag, vilket är ett finansieringsalternativ. Inom en rimlig framtid har 
respondenten dock svårt att se ytterligare aktörer som skulle kunna bli framgångsrika inom 
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finansiering. Respondenten upplever att detta är ett bekymmer för företagsamheten eftersom 
finansieringsproblematik hämmar nyföretagande. 
Respondent I.2, Swedbank 
Respondent I.2 upplever att det i teorin finns möjligheter för andra aktörer att gå in på 
bankernas marknad då deras kapitalkrav är lägre, men samtidigt är riskviljan låg vilket gjort 
att antalet nya aktörer på marknaden varit begränsat. 
Respondent J, SEB 
”Nystartade företag följer en viss ordning för att hitta finansiering” (Respondent J, personlig 
kommunikation, 20 mars, 2015). 

När företagen är redo att få finansiering kommer de förberedda till banken. Innan dess kan det 
finnas alternativ finansiering men det är ingen konkurrens för SEB. För att få lån hos SEB 
krävs det exempelvis ett starkt kassaflöde. Innan företag har detta kan de idag vända sig till 
andra aktörer som fyller en annan funktion än bankens. 

Nya aktörer på 
marknaden 

Lokal nivå 
 

Central nivå 
 

 A B C D E F G H I.1 I.2 J 
Finns nya aktörer på 
marknaden idag 

X X X X X X X X X X X 

Fler aktörer kommer i 
framtiden 

 X  X     X   

Nya aktörer utgör ingen 
konkurrens för banken 

  X        X 

Tabell 12 - Sammanställning av svar gällande nya aktörer på marknaden. 
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5 Analys 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av analysens tillvägagångssätt, delvis genom en 
analysmodell. Därefter jämförs det empiriska materialet från respondenterna med varandra 
och med den teoretiska referensramen. Likheter, olikheter och bakomliggande faktorer 
gällande Basel III:s påverkan på kreditgivningen lyfts fram. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av analysens resultat och i slutet finns en modell som ger en tydligare 
överblick. 

 
En analysmodell (se figur 4) har utvecklats för att underlätta studiens analys. Den grundar sig 
i samma teman som den teoretiska referensramen är uppbyggd efter. Dessa teman är 
finansieringsproblematik för nystartade företag, finansieringsbehov, kreditgivning samt Basel 
III. Temana ligger även till grund för intervjuguiden och empirins utformning. Genom att 
respondenterna på lokal och central nivå inom bankerna svarar på frågor som kan kopplas 
ihop med den teoretiska referensramen samverkar de fyra temana med varandra. Det gör att 
de kan sättas i relation till varandra vilket leder till att fem nya teman framträder. Dessa teman 
är kreditbedömning efter Basel III, kreditgivning efter Basel III, bankernas styrning efter 
Basel III, riskbedömning efter Basel III och nya aktörer på marknaden. Studiens empiriska 
information kan därmed delas upp och tolkas i analysen utefter de samverkande temana, 
samtidigt som kopplingar kan göras till teorierna. På detta sätt behålls den röda tråden genom 
studien vilket är en förutsättning för att syftet ska uppnås och problemformulering besvaras. 
Det avslutande steget illustreras i analysmodellen genom att nya teman sammankopplas och 
möjliggör en analys av likheter och olikheter mellan respondenternas svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 - Egenutvecklad analysmodell. 
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5.1 Basel III 
Samtliga respondenter upplever att Basel III har påverkat deras bank. Däremot uttrycker de 
olika åsikter när de generellt får beskriva vad som påverkat mest. Några av respondenterna 
väljer att lyfta fram hur prissättningen av krediter förändrats medan andra lyfter fram hur 
rapporteringskraven ökat. Respondent H på Nordea menar att det framförallt var Basel II som 
ledde till stora förändringar inom banken och att de redan då började analysera motpartsrisker 
i varje enskild affär. Respondent E på Danske Bank nämner att centrala compliance-
avdelningar fått större makt sedan regelverken och Respondent B på Nordea upplever att 
konkurrensen på bankmarknaden ökat. Gemensamt för respondenterna är att alla beskrivit hur 
arbetet med risk förändrats. Efter Basel III har fokus ökat på vilka affärer som är mer eller 
mindre riskfyllda och hur banken ska skydda sig mot dessa risker. Många av respondenterna 
uttrycker också att Basel III varit för hårt och kostsamt för bankerna samt att 
implementeringen varit tidskrävande. Trots det upplever många respondenter att regelverket 
gör nytta och att bankerna kommer vara mer förberedda vid eventuella finanskriser. 

5.2 Bankernas styrning efter Basel III 
Samtliga respondenter utom Respondent C på Falkenbergs Sparbank uppger att deras banker 
implementerat interna riskklassificeringssystem för bedömningen av kreditrisker. Falkenbergs 
Sparbank använder schablonmetoden men har ett samarbete med Swedbank som gör att de 
kan använda deras system. På de andra bankerna implementeras det som är möjligt av Basel 
III direkt in i systemen. Det vill säga uppdateringar av motpartsrisker läggs in i systemet på 
central nivå och sedan kan alla kontor se informationen. De flesta respondenter på lokal nivå 
uppger att de i samband med Baselregelverken måste förhålla sig mer till de interna systemen 
jämfört med tidigare. Detta går att koppla till ACCA (2011) som menar att nya riskmodeller 
och interna rapporteringssystem kommer bli viktigare i samband med Basel III. 
Respondenterna på lokal nivå från Nordea, Danske Bank och SEB uppger även att kontoren 
styrs mer från centralt håll idag. Bland annat genom att kreditbeslut oftare ifrågasätts och 
granskas samt att avkastningskraven och risknivåerna blivit tydligare. Även de lokala 
respondenterna från Handelsbanken och Swedbank uppger att kontorens affärer granskas mer 
idag. Däremot uppger de att de är decentraliserade banker och att kontoren fortfarande har 
den största makten. Att centraliseringen ökat i samband med Basel III går att koppla till Härle 
et al., (2010) som även menar att regelverket kan leda till mindre beslutsfattande på lokal nivå. 
De flesta respondenterna på lokal nivå uppger att konkurrensen ökat mellan bankerna. Ingen 
beskriver Basel III som huvudsaklig orsak men Respondent B på Nordea berättar att 
regelverket gjort att konkurrensen om de bästa bolagen ökat. Även Respondent F på 
Swedbank upplever att konkurrensen om större, etablerade företag ökat eftersom de nu är mer 
attraktiva för alla banker. Marknadssituationen kan relateras till Canales och Nanda (2010) 
som menar att högre konkurrens kan missgynna nystartade företag eftersom det kan göra 
mjuk information mindre viktig och leda till minskad relationsuppbyggnad. Vidare kan detta 
leda till minskad utlåning till nystartade företag (Berger et al., 2005; Petersen & Rajan, 1994).  
 
Även fast alla respondenter, utöver Respondent C på Falkenbergs Sparbank, uppger att 
betydelsen av interna system ökat menar de att det inte påverkat de nystartade företagen 
negativt. Många lokala respondenter påpekar att mjuk information som personlig kontakt och 
goda relationer fortfarande är viktigt. Respondenterna menar dock att hård information som 
säkerheter och finansiell historik också är viktigt, men att det alltid varit det och att detta inte 
förändrats av Basel III. Respondenterna på central nivå uppger att de interna systemen har 
större betydelse än vad de på lokal nivå uppger. På lokal nivå beskriver respondenterna att 
kreditgivningen görs av dem och att de kan frångå avkastningskrav och interna modeller ifall 
de ser framtidspotential eller ifall exempelvis den mjuka informationen är god. Framförallt 
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Respondent D på Handelsbanken poängterar att de är en decentraliserad organisation och att 
besluten därmed tas lokalt. Detta skiljer sig mot Respondent A på SEB och Respondent B på 
Nordea som menar att systemen styr mer idag och att fler granskningar av affärerna görs. 
Något som kan bero på att SEB är en centralt styrd bank (Respondent J, SEB). Bankernas 
styrning kan kopplas till studier (Berger et al., 2005; Canales & Nanda, 2012; Stein, 2002) 
som visar att decentraliserade banker fattar mer beslut på lokal nivå och att de är mer öppna 
för att samla in mjuk information från låntagare. Att bankerna i större grad använder interna 
modeller idag går att koppla till Dainelli et al., (2013) och Gama och Geraldes (2012) som 
menar att interna riskklassificeringssystem kommer bli viktigare. Däremot menar de (Dainelli 
et al., 2013; Gama & Geraldes, 2012) att hård information, som till exempel lönsamhet, 
likviditet, säkerheter och kredithistorik, kommer bli det viktigaste i och med Basel III. Detta 
stämmer inte helt då alla respondenter på lokal nivå uppger att de fortfarande värderar mjuk 
information högt. Detta stämmer inte heller med ACCA (2011) som menar att på grund av 
informationsasymmetrin mellan SMEs, och därmed även nystartade företag, och bank kan 
ökad tillit till modeller leda till minskad riskbenägenhet. 

5.3 Riskbedömning efter Basel III 
Respondent H menar att både Basel II och Basel III gjort att motpartsrisken idag bedöms 
bättre. Detta kan relateras till Cardone-Riportella et al. (2011) som menar att Basel II och 
Basel III skulle göra att bankerna bättre kan mäta, täcka och hantera risk. Många andra 
respondenter upplever också att riskbedömningen förändrats. Flera av respondenterna 
poängterar att mer parametrar analyseras i och med Basel III. Respondent E på Danske Bank 
menar till exempel att dokumentationskraven blivit mer omfattande och att riskprofilen blivit 
större. Samtidigt menar flera respondenter att kredithandläggarens magkänsla fortfarande är 
viktig vid kreditbeslut. Detta går att relatera till Bruns och Fletcher (2008) som menar att 
första steget i en riskbedömning innebär att karaktärsbedöma den potentiella kunden. Flera 
respondenter lyfter även fram att återbetalningsförmågan fått stort fokus vid riskbedömningen. 
Dock menar några respondenter att det inte är Basel III som lett till denna förändring. 
Respondent C på Falkenbergs Sparbank uppger att det var krisen under 90-talet som gjorde 
att återbetalningsförmågan fick större fokus. Respondent J på SEB uppger också att det var 
under 90-talet som återbetalningsförmågan blev viktigare. Bland annat eftersom SEB då 
började med ett nytt riskklassificeringssystem. Ett par av respondenterna upplever också att 
företagens kassaflöden fått en mer central roll vid riskbedömningen. Respondent F på 
Swedbank menar till exempel att det är genom kassaflödet som återbetalningsförmågan kan 
analyseras. Detta går att koppla till Bruns och Fletcher (2008) som menar att bankerna 
fokuserar mer på kassaflödet idag. Det går också att koppla till de regelförändringar inom 
Basel III som innefattar ökade likviditetskrav (Appendix 1, "Likviditet"). 
 
De flesta av respondenterna uppger att nystartade företag har svårare att få lika bra rating som 
stora, etablerade företag. Därmed anses nystartade företag vara mer riskfyllda vid en 
riskbedömning. Många respondenter menar att det varit på detta sätt under en länge tid, men 
några upplever att Basel III gjort riskgapet större mellan till exempel nystartade företag och 
stora, etablerade företag. Detta poängteras av Respondent I.2 på Swedbank som menar att 
nystartade företag, relativt sett, påverkats mer av Basel III jämfört med stora, etablerade 
företag eftersom dessa företag fått lägre riskvikter efter regelverket och vice versa. Två av 
respondenterna upplever att Basel III haft en hämmande effekt på utlåningen till nystartade 
företag genom att bankernas riskvilja minskat. Respondent F på Swedbank uppger att affärer 
med högre risk måste uppfylla högre krav idag och andra respondenter uppger att den ökade 
risken inte minskat riskviljan men lett till dyrare krediter. Detta går delvis att relatera till Al-
Darwish et al. (2011) som menar att banker styrs till att göra mindre riskfyllda affärer till följd 
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av Basel III. Några av respondenterna på lokal nivå uppger att en större del av risken flyttats 
från banken till företaget i samband med Basel III. Bland annat menar Respondent E på 
Danske Bank att ägarna måste stå för en större del av finansieringen idag. Respondent D på 
Handelsbanken menar att nystartade företag oftare behöver stöd från riskkapitalister, vänner 
eller familj för att klara detta. Att risken flyttats från banken går att relatera till Bruns och 
Fletchers (2008) andra steg i bankens riskbedömning. Det andra steget innebär att banken 
försöker öka låntagarens andel av finansieringen. Det går också att relatera till studier 
(Padgett, 2013; Wehinger, 2012) som menar att Basel III leder till minskad utlåning till SMEs 
och att alternativa finansiärer behöver fylla dessa luckor.  

5.4 Kreditbedömning efter Basel III 

5.4.1 Kreditbedömningsprocessen 
Endast Respondent A på SEB uppger att kreditbedömningsprocessen förändrats efter Basel III. 
Respondent A på SEB menar att de idag mäter det egna kapitalets utveckling i större 
utsträckning och att detta gjort att kreditbedömningsprocessen förändrats. Övriga svarande 
banker uppger att mycket har förändrats i samband med Basel III men att kreditbedömningen 
av kunder görs på samma sätt. De flesta respondenter uppger att interna system används mer 
idag och att arbetet med riskvikter förändrats. Dock ser processen likadan ut och 
bedömningen av personen bakom företaget är densamma. Respondent J på SEB uppger till 
exempel att det Basel III förändrat är de minimikrav av kapital som behövs för att täcka 
förluster på portföljnivå. Att kreditbedömningsprocessen inte förändrats motsätter delvis de 
studier (ACCA, 2011; Dainelli et al., 2013; Gama & Geraldes, 2012) som menar att hård 
information kommer bli viktigare vid kreditbedömningen efter Basel III.  

5.4.2 Säkerheter 
Respondenterna är delade gällande hur säkerheters betydelse förändrats på grund av Basel III. 
Respondent A på SEB på lokal nivå uppger till exempel att säkerheternas betydelse ökat i 
samband med regelverket medan Respondent J på SEB på central nivå uppger att säkerheter 
inte varit viktigt sedan 80-talet. Ytterligare tre respondenter uppger att säkerheter fått minskad 
betydelse men att det inte bara beror på Basel III. Detta motsätter de studier (Beaulieu, 1996; 
Svedin, 1992; Svensson, 2003) som menar att säkerheter är viktigt vid kreditbedömningen. 
Det motsätter också studier (ACCA, 2011; Gama & Geraldes, 2013) som menar att Basel III 
kommer göra säkerheter ännu viktigare vid kreditbedömningen. Att säkerheter fått minskad 
betydelse menar de tre respondenterna beror på att kassaflödet och återbetalningsförmågan 
blivit viktigare. Detta går delvis att koppla till det ökade fokus på kapital och likviditet inom 
Basel III (Appendix 1). Övriga respondenter uppger att arbetet med säkerheter är oförändrat 
men att kraven på dess kvalitet ökat. Respondent H på Nordea uppger till exempel att 
säkerheter idag måste uppfylla vissa krav för att de ska få kapitaltäckningseffekt. Det har gjort 
att en säkerhet kan få olika betydelser utifrån ett riskperspektiv och ett 
kapitaltäckningsperspektiv. Respondent G på Länsförsäkringar uppger att de ökade kraven på 
säkerheter gjort det svårare för nystartade företag att få tillgång till krediter. Respondent G på 
Länsförsäkringar uppger också att personlig borgen i princip blivit ett krav på kunder efter 
regelverket. Skillnader mellan bankernas syn på säkerheter kan kopplas till Berger et al. 
(2005) och Canales och Nanda (2010) som menar att prioriteringar av säkerheter varierar 
beroende på bankernas storlek. Det går också att koppla till Machauer och Weber (1998) som 
menar att ett företags huvudfinansiär har fler säkerheter än företagets övriga långivare.  
 
Respondenterna är även splittrade gällande Basel III:s påverkan på krediter utan säkerhet, det 
vill säga blancokrediter. Majoriteten av respondenterna uppger att arbetet med blancokrediter 
är oförändrat. Däremot uppger två respondenter att blancokrediter minskat, delvis till följd av 
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regelverket. Respondent D på Handelsbanken upplever dock att det idag är enklare att 
motivera blancokrediter eftersom företagens prestationer nu värdesätts bättre. Utbudet av 
blancokrediter kan kopplas till Svanäng och Lindblad (2013, 02 oktober) som menar att det 
följer konjunkturer. Det vill säga att vid lågkonjunkturer minskar riskbenägenheten och 
därmed även utbudet av blancokrediter. Att inte fler banker arbetar mindre med 
blancokrediter idag motsätter delvis de regler som implementerats inom Basel III (Appendix 
1). 

5.5 Kreditgivning efter Basel III 

5.5.1 Låneutbud och avslagna lån 
Endast Respondent A på SEB uppger att låneutbudet minskat efter Basel III:s införande. 
Respondent A menar att regelverket gjort att de inte kan låna ut pengar i den omfattning de 
vill. De har också blivit mer restriktiva med lån som har högre risk och lägre avkastning, 
vilket delvis kan bero på Basel III. Respondent J, på central nivå på SEB, menar däremot att 
regelverket inte gjort att de avslår fler låneansökningar. Dock kan ökade lånekostnader göra 
att mindre affärer inte blir lika intressanta. Respondent D på Handelsbanken uppger att Basel 
III gjort att det generellt blivit svårare att få lån hos dem och att det idag krävs större 
förberedelser av låntagaren. Även Respondent F på Swedbank menar att goda förberedelser 
krävs och att de idag snabbare sållar bort dåliga affärsidéer. I övrigt menar majoriteten av 
respondenterna på lokal nivå att de analyserar kreditrisken mer idag. Det har däremot inte 
gjort att låneutbudet förändrats eller att fler lån avslås. Detta går att koppla till studier 
(Berrospide & Edge, 2010; Elliot, 2010a; Jaffee & Walden, 2010) som menar att Basel III 
inte kommer ha någon, eller ytterst liten, påverkan på utbudet av krediter. Det går även att 
koppla till studier (Angelkort & Stuwe, 2011; Admati et al., 2011; Admati & Hellwig, 2013) 
som menar att ökade kapitalkrav, i form av till exempel Basel III, inte leder till minskad 
utlåning. Däremot finns det motsättningar mellan det empiririska resultatet, utöver 
Respondent A på SEB, och studier (Francis & Osborne, 2002; Gambacorta et al., 2004; 
Sútorová & Teplý, 2013) som menar att ökade kapitalkrav leder till minskat låneutbud. Det 
empiriska resultatet strider också mot de studier (Hahn & Hölzl, 2012; Padgett, 2013; 
Wehinger, 2012) som menar att Basel III leder till minskad utlåning till specifikt SMEs, och 
därmed även till nystartade företag.  

5.5.2 Utlåningsränta 
Samtliga respondenter uppger att prissättningen på lån till nystartade företag stigit på grund 
av Basel III. Samtliga respondenter uppger också att prissättningen av lån är ett av de 
områden som förändrats mest i samband med regelverket. Idag prissätts krediter mer efter 
kundens riskprofil. Det innebär att kunder som anses vara mer riskfyllda får betala en högre 
ränta för att få tillgång till krediter. De flesta respondenter menar att detta generellt drabbar 
nystartade företag hårdare eftersom de har sämre likviditet, mindre säkerheter och obefintlig 
kredithistorik. Samtidigt finns det ofta ingen relation mellan företag och bank att ta hänsyn till. 
Respondenterna som använder en intern riskklassificeringsmetod uppger också att 
uppdelningen av företagskunder blivit tydligare. Efter Basel III finns flera olika riskklasser 
som företag kan placeras i, och de som får lägst rating hamnar längre ifrån de som får högst 
rating. Prissättningen har blivit mer komplicerad än den var tidigare. Till exempel uppger 
Respondent H på Nordea att räntan tidigare var i princip densamma för alla kunder och 
Respondent B på Nordea uppger att räntan tidigare bestämdes mer på känsla och genom att 
multiplicera marginalen med utlåningen. De flesta respondenter uppger att Basel III har 
påverkat prissättningen på alla kunder. Däremot uppger respondenterna olika svar på hur 
prissättningen förändrats. Sex respondenter uppger att räntan till bättre bolag, ofta större och 
etablerade, har minskat. Dessa bolag har gynnats av riskklassificeringen då de blir mer 
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attraktiva eftersom de kräver mindre kapitaltäckning. Andra respondenter menar att 
prissättningen till bättre bolag antingen stigit eller att det är svårt att bedöma exakta 
förändringar. Generellt har dock de bästa bolagens, och därmed de minst riskfylldas, räntor 
gynnats betydligt mer av Basel III än de nystartade företagens. Några respondenter uppger att 
Basel III ökat kostnaderna för bankerna men att detta inte blivit fullt synbart ännu. 
Respondent A på SEB menar till exempel att eftersom räntan är mycket låg i Sverige har inte 
effekten av Basel III blivit lika stor på utlåningsräntor. Skulle däremot räntan stiga är det 
troligt att effekten av Basel III blir tydligare för alla intressenter. Förändringen av 
utlåningsräntan på grund av Basel III går att relatera till studier (Aathira & Shanthi, 2013; 
Cosimano & Hakura, 2011; Härle et al., 2010; Keefe & Pfleiderer, 2012; Slovik & Cournède, 
2011) som menar att den kommer stiga efter regelverkets implementering. Cosimano och 
Hakura (2011) menar att marginalkostnaderna kommer öka för bankerna och att de därför 
kommer höja utlåningsräntorna. Aathira och Shanthi (2013) och Keefe och Pfleiderer (2012) 
menar att utlåningsräntorna kommer höjas för att kompensera för sjunkande avkastning på 
eget kapital till följd av Basel III. Att utlåningsräntorna stigit för alla bolag stämmer delvis 
överens med det empiriska resultatet. Däremot menar flera respondenter att utlåningsräntan 
sjunkit för vissa bolag, eller att den varit relativt oförändrad. Detta går att relatera till studier 
(Admati et al., 2011; Admati & Hellwig, 2013; Angelkort & Stuwe; 2011; Berrospide & Edge, 
2010; Elliott, 2010a; Hanson et al., 2011; Jaffee & Walden, 2010; Miles et al., 2012) som 
menar att Basel III inte leder till nämnvärt högre utlåningsräntor. Däremot uppger samtliga 
respondenter att utlåningsräntan stigit för nystartade företag. Det går att koppla till studier 
(ACCA, 2011; Hahn & Hölzl, 2012; Padgett, 2013) som menar att Basel III kommer leda till 
högre utlåningsräntor för SMEs och nystartade företag. Bland annat på grund av att nystartade 
företag kommer uppfattas som mer riskfyllda i de interna riskklassificeringssystem som tillåts 
inom regelverket (ACCA, 2011; Dainelli et al., 2013; Gama & Geraldes, 2012).  

5.5.3 Låneportföljen 
Respondenterna ger olika svar på huruvida låneportföljen förändrats i samband med Basel III. 
Några av respondenterna menar att portföljen har förändrats medan andra menar att den ser 
likadan ut som tidigare. Respondent I.1 på Swedbanks centrala nivå menar till exempel att 
gruppens portfölj är oförändrad till följd av Basel III och att detta snarare är en strategifråga 
än en regelverksfråga. Av de respondenter som uppger att låneportföljen förändrats är 
anledningar att bra och mindre riskfyllda bolag nu prioriteras. Detta har missgynnat 
nystartade bolag och går att relatera till Jacobson et al. (2005) som menar att låneportföljer 
med SMEs, och därmed nystartade företag, är mer riskfyllda än portföljer med stora, 
etablerade bolag. Det går vidare att relatera till studier (Cardone-Riportella et al., 2011; 
Dainelli et al., 2013; Gama & Geraldes, 2012) som menar att Basel III leder till att nystartade 
företag anses vara mer riskfyllda än större, etablerade bolag i deras nya 
kreditvärdighetsmodeller. Det empiriska resultatet motsätter delvis den stödjande faktor inom 
Basel III som ska underlätta utlåningen till SMEs (Appendix 1, "Stödjande faktor för SMEs"). 
Några av respondenterna på lokal nivå uppger också att Basel III gjort att varje individuell 
företagskund kräver mer tid av kredithandläggaren. Detta har gjort att större, etablerade 
företag ibland prioriteras framför nystartade företag eftersom de oftast ger högre avkastning, 
har bättre marginaler och en stabilare framtid. Samtidigt behöver inte kredithandläggaren 
lägga mycket mer tid på dessa företag jämfört med de nystartade. Detta går att koppla till 
Landström (2003) som menar att den relativa transaktions- och kontrollkostnaden blir högre 
när nystartade företag sätts i relation till större, etablerade företag.  

5.6 Nya aktörer på marknaden 
Samtliga respondenter uppger att det vuxit fram alternativa finansieringslösningar de senaste 
åren. Respondent A på SEB nämner exempelvis crowdfunding och flera av respondenterna 
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uppger att de idag samarbetar med Almi och andra aktörer på marknaden. Däremot menar de 
inte att detta nödvändigtvis beror på Basel III. Några av respondenterna uppger att det kan ha 
blivit svårare att få lån som nystartat, riskfyllt företag. Respondent D på Handelsbanken och 
Respondent F på Swedbank uppger till exempel att företagen behöver vara mer förberedda för 
att få lån idag. Samtidigt uppger flera respondenter att de mest riskfyllda företagen aldrig varit 
aktuella som kunder. Att bankerna inte ska vara riskkapitalister och att detta finns reglerat i 
lagen. Respondent I.2 på Swedbank uppger att det i teorin finns möjligheter för andra aktörer 
att konkurrera med bankerna men att även de saknar riskvilja. Samtidigt som en del 
respondenter uppger att riskviljan inte minskat hos bankerna på grund av Basel III menar de 
att de idag inte finansierar nystartade företag utan annat externt stöd, till exempel från Almi. 
Flera av respondenterna lyfter fram den finansieringsproblematik som finns för nystartade 
företag innan de kan få lån hos banken. Att till exempel riskkapitalister, affärsänglar och 
crowdfunding är nödvändigt för fortsatt tillväxt. När företaget vuxit blir det lättare att få 
tillgång till bankfinansiering. Att det skulle växa fram nya aktörer på marknaden går att 
koppla till studier (Al-Darwish et al., 2011; Elliott 2010a; Jaffee & Walden, 2010; Padgett, 
2013) som menar att Basel III kan leda till alternativa finansieringsmarknader. Al-Darwish et 
al. (2011) menar att Basel III leder kreditgivare till mindre riskfyllda affärer och att det 
därmed uppstår en lucka på marknaden. Jaffee och Walden (2010) och Padgett (2013) menar 
att ifall bankerna höjer utlåningsräntorna kan konkurrenter ta deras kunder. Några av 
respondenterna uppger att det blivit svårare att få lån hos bankerna men att det inte bara beror 
på Basel III. Dock uppger samtliga respondenter att utlåningsräntorna höjts till nystartade 
företag. Trots det upplever bankerna inte att nya konkurrenter börjat ta deras kunder. Istället 
menar många av respondenterna att fler alternativa finansieringskällor hade behövts för de 
nystartade och mest riskfyllda företagen. Detta går delvis att koppla till Wehinger (2012) som 
menar att utlåningen minskat till nystartade företag i samband med Basel III och att 
alternativa finansieringskällor måste utvecklas.  

5.7 Resultat 
Analysen visar att respondenterna är splittrade i många av frågorna. Till exempel lämnas olika 
svar på hur Basel III påverkat bankernas styrning, låneportfölj och syn på säkerheter. Dock 
finns ett antal ämnen där respondenterna lämnar liknande svar. De flesta uppger att bankernas 
interna system och modeller blivit viktigare samt att kredithandläggarna måste förhålla sig 
mer till dessa idag. De flesta respondenter uppger också att riskbedömningen av kunder har 
förändrats. Till exempel att kassaflöde och återbetalningsförmåga blivit viktigare. Samtliga 
respondenter utom en uppger också att kreditbedömningsprocessen och låneutbudet är 
oförändrat efter Basel III. Att bedömningen av företagaren är densamma som tidigare och att 
utbudet av lån till nystartade företag varken minskat eller ökat. Samtliga respondenter är dock 
enade om att utlåningsräntan höjts till nystartade företag. Respondenterna menar att de idag 
bättre mäter kreditrisken och att nystartade företag därmed får högre ränta eftersom de 
generellt är mer riskfyllda än andra bolag. Utlåningsräntans förändringar till andra typer av 
bolag har utvecklats på olika sätt hos bankerna. Samtliga respondenter uppger också att det 
vuxit fram alternativa finansieringslösningar de senaste åren. Däremot menar de inte att detta 
nödvändigtvis går att relatera till Basel III eller de tidigare regelverken.    
 
 
 
 
 
 
 



  5353 
 

53 

Nedan finns en modell som sammanfattar de mest västenliga resultaten från analysen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

 
= Förändringar till följd av Basel III 

 
 

= Förändringar delvis till följd av Basel III 
 

 
 
Figur 5 - Egenutvecklad modell av studiens resultat. 
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6 Slutsats 

Kapitlet inleds med en återkoppling till studiens syfte och problemformulering. Därefter 
diskuteras studiens resultat och slutsatser dras. Vidare följer praktiska och teoretiska bidrag 
till relevanta intressenter och forskning. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier.  

 
Syftet med denna studie var att undersöka, beskriva och öka förståelsen för hur Basel III har 
påverkat bankers kreditgivning till nystartade företag i Sverige. En problemformulering 
utvecklades för att syftet skulle kunna uppnås: Hur har Basel III påverkat bankers 
kreditgivning till nystartade företag i Sverige? Genom intervjuer med elva respondenter från 
sju olika banker, på central nivå och lokal nivå, har frågan undersökts och beskrivits. Detta 
har lett till att förståelsen ökat, syftet uppfyllts och att ett resultat framkommit. Resultatet 
visar att Basel III påverkat bankerna på olika sätt, men gemensamt är att regelverket lett till 
högre utlåningsräntor för nystartade företag. Dessutom uppger de flesta banker att 
användandet och betydelsen av interna system ökat, riskbedömningen av kunder förändrats 
och att alternativa finansieringslösningar börjat växa fram. Samtidigt har Basel III lämnat 
kreditbedömningsprocessen och låneutbudet oförändrat hos de flesta av bankerna. 
 
Analysen visar att samtliga banker höjt utlåningsräntorna till nystartade företag till följd av 
Basel III. Detta stödjer tidigare studier (Aathira & Shanthi, 2013; Cosimano & Hakura, 2011; 
Härle et al., 2010; Keefe & Pfleiderer, 2012; Slovik & Cournède, 2011) som menar att 
bankerna kommer höja utlåningsräntorna för att uppnå kraven inom Basel III. Det stödjer 
också de studier (ACCA, 2011; Hahn & Hölzl, 2012; Padgett, 2013) som menar att 
utlåningsräntorna kommer höjas specifikt för SMEs och därmed även nystartade företag. 
Däremot strider resultatet mot MM-teoremet (Modigliani & Miller, 1958) som menar att 
kapitalstrukturen är irrelevant för ett företags operativa beslut. Det strider också mot studier 
(Angelkort & Stuwe, 2011; Admati et al., 2011; Admati & Hellwig, 2013) som menar att 
ökade kapitalkrav inte bör leda till ökade utlåningskostnader. Dessutom strider det mot Elliott 
(2010a) som menar att kapitaltäckningen kan ökas relativt kraftigt utan påverkan på ränta, och 
mot Jaffee och Walden (2010) som menar att Basel III:s långsiktiga effekter på kostnaden för 
kapital i Sverige är minimal. Intressant är att analysen visar att samtliga banker höjt 
utlåningsräntorna trots att de ålagts olika kapitalkrav (Appendix 1, "Basel III i Sverige"). 
Analysen visar också att det ofta inte är kapitalkraven som nämnts som primär orsak till 
prishöjningen utan att det är på grund av förändrad risksyn. Risk och kapitalkrav är 
grundläggande delar inom Basel III och de förenas i regelverket (Appendix 1). Det kan vara 
av intresse för nystartade företag att veta att bankens uppfattning av företagets risk kan höja 
eller sänka räntan.  
 
I analysen framkommer att bara en respondent uppgett att Basel III påverkat låneutbudet, 
blancokrediter borträknat, till nystartade företag. I övrigt har inte regelverket påverkat utbudet 
vilket stödjer studier (Angelkort & Stuwe, 2011; Admati et al., 2011; Admati & Hellwig, 
2013; Berrospide & Edge, 2010; Elliott, 2010a) som menar att högre kapitalkrav inte behöver 
leda till minskad utlåning, och studier (Elliott, 2010b; Jaffee & Walden, 2010) som menar att 
Basel III inte leder till minskat låneutbud. Resultatet strider dock mot forskning (Gambacorta 
& Mistrulli, 2004; Ruis et al., 2009) som menar att utlåningen kan minska på grund av 
sjunkande BNP, till följd av Basel III (Angelini et al., 2011; MAG, 2010). Det strider också 
mot forskning (Francis & Osborne, 2009) som visar att höjda kontracykliska kapitalkrav leder 
till minskad utlåning och mot forskning (Sútorová & Teplý, 2013) som visar att låneutbudet 
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kommer minska inom EU till följd av Basel III. Även specifikt för SMEs, och därmed även 
för nystartade företag, finns studier (Padgett, 2013; Wehinger, 2012) som visar att Basel III 
leder till minskat låneutbud. Den varierande teorin tyder på att, utöver att olika 
forskningsmetoder använts, Basel III påverkar banker olika beroende på faktorer som storlek 
och geografiskt läge. Av denna studies analys framgår dock ingen specifik anledning till det 
oförändrade låneutbudet. Det går dock att utläsa att kreditbedömningsprocessen också är 
relativt oförändrad i de flesta bankerna vilket tyder på att kreditbedömningen av kunder görs 
likadant och att det finns låneutbud till bolag som bedöms som lönsamma. 
 
I analysen framgår att riskbedömningen förändrats i bankerna till följd av Basel III och de 
tidigare regelverken. Interna riskklassificeringssystem används i större grad idag vilket stödjer 
tidigare gjorda studier (Dainelli et al., 2013; Gama & Geraldes, 2012). Däremot har inte de 
interna systemens ökade användningsgrad skett på bekostnad av mjuk information som till 
exempel relationsuppbyggnad med kunder. Det strider delvis mot studier (ACCA, 2011; 
Härle et al., 2010) som menar att de interna systemen kan leda till ökat fokus på hård 
information som till exempel säkerheter. Dock framgår av analysen att vissa banker börjat 
styras mer från centralt håll efter Basel III:s implementering. Det visar sig genom att de 
interna systemen styr mer idag och att de lokala kontorens kreditbeslut oftare ifrågasätts från 
centralt håll. Detta stödjer delvis studier (Härle et al., 2010) som menar att Basel III kan leda 
till ökad centralisering. Den ökade centraliseringen har inte skett på alla banker i studien. I 
analysen framgår att vissa respondenter påpekar att de är decentraliserade organisationer och 
att besluten därför tas på lokal nivå. Det tyder på att bankens organisationsstruktur kan 
inverka på hur Basel III påverkar styrningen. 
 
Det går att tyda i analysen att de interna systemen och dess variabler varit starkt bidragande 
till att nystartade företag anses mer riskfyllda och får högre utlåningsräntor. Det går också att 
urskilja att en del banker förändrat låneportföljen till följd av Basel III. Regelverket har gjort 
att mindre riskfyllda, ofta större och etablerade, företag prioriteras av vissa kreditgivare och 
att konkurrensen om dem vuxit. Detta får stöd av forskning (Al-Darwish et al., 2011) som 
menar att Basel III leder banker mot mindre riskfyllda affärer vilket kan skapa alternativa 
marknader för finansiering. I analysen framgår att alternativa marknader för finansiering 
börjat växa fram. Däremot anses inte dessa marknader vara direkta konkurrenter till bankerna 
och de är osäkra på huruvida framväxten beror på Basel III eller förändringar i deras 
kreditgivning. Detta strider delvis mot studier (Al-Darwish et al., 2011; Elliott, 2010a; Jaffee 
& Walden, 2010) som menar att alternativa finansieringskällor kan växa fram på grund av 
förändringar i kreditgivningen. Dock har en, enligt analysen, förändring skett i 
kreditgivningen i form av höjda utlåningsräntor för nystartade företag.  

6.1 Studiens bidrag 
Resultaten från denna studie grundas enbart på svaren från de elva respondenter som 
intervjuats. Då urvalet består av sju banker och respondenterna inte är representativa för alla 
banktjänstemän i Sverige blir slutsatsen begränsad. Eftersom detta är en kvalitativ studie 
tolkas också resultatet av oss rapportförfattare vilket innebär att bedömningar kan ha gjorts 
subjektivt och att förutfattade åsikter kan ha funnits. Utöver studiens begränsningar kan den 
förhoppningsvis öka förståelsen för ämnet, bidra med intressanta synpunkter och leda till 
fortsatta studier om Basel III och dess påverkan på kreditgivningen till nystartade företag. 

6.1.1 Praktiska bidrag  
Nystartade företag innehar ofta en finansieringsproblematik som större, etablerade företag 
saknar (Bolton, 1971; Landström, 2003). På grund av bland annat informationsasymmetri och 
begränsad kredithistorik förknippas de med högre risk (Ang, 1991; Bruns, 2004; Landström, 
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2003) vilket gör att finansiärer antingen begränsar utbudet av krediter eller tar ut en högre 
ränta (Bolton, 1971; Bruns, 2004; Bruns & Fletcher, 2008). I studien framkommer att räntan 
ökat för nystartade företag på grund av Basel III. Delvis på grund av att nystartade företag 
anses vara mer riskfyllda efter regelverket. Detta medför intressanta implikationer för företag, 
lagstiftare och samhället. För företag blir det viktigare att ha kunskap om vad det är som gör 
att de anses mer eller mindre riskfyllda. Detta kan sätta dem i en bättre förhandlingssituation 
med banken. För lagstiftare är det intressant eftersom Basel III implementerades till följd av 
finanskrisen, vilken inte berodde på nystartade företag, och alltså inte bör öka deras 
räntekostnader (Appendix 1, "Bakgrund"). Att utlåningsräntorna höjts och att vissa banker 
prioriterar större och mer etablerade företag tyder också på att den stödjande faktorn för 
SMEs inom Basel III inte fungerat. För samhället är resultatet intressant eftersom nystartade 
företag med tillgång till finansiering kan expandera och skapa nationell tillväxt (Campello et 
al., 2010; OECD, 2014) Begränsas finansieringen i form av till exempel högre utlåningsräntor 
eller prioriteringar av andra bolag torde denna tillväxt kunna hämmas. 
 
Mindre företag har inte samma tillgång till publika marknader och externt ägarkapital som 
stora företag (Bruns & Fletcher, 2008). Därför är externt lånekapital i form av banklån den 
vanligaste externa finansieringsformen för mindre företag i Sverige (Cressy & Olofsson, 
1997). I studien framkommer att alternativa finansieringslösningar börjat växa fram under 
senare år. Det går inte att dra slutsatsen att detta är på grund av Basel III, men studier (Al-
Darwish et al., 2011; Elliott, 2010a; Jaffee & Walden, 2010) visar att det kan ske vid 
förändringar i kreditgivningen. Detta resultat kan bidra med information till banker, nya 
företag och entreprenörer. Banker kan behöva uppmärksamma potentiella konkurrenter på en 
marknad som de idag dominerar. Nystartade företag kan ha begränsade kunskaper om att det 
finns andra aktörer på marknaden än banker. Resultatet i denna studie visar att de kan vända 
sig till andra alternativ för finansiering. För entreprenörer visar resultatet att det finns en 
relativt ny och outforskad marknad som kan fyllas med nya finansieringsföretag.  
 
En långivares kreditbeslut kan bero på dess storlek, organisationsstruktur och 
marknadssituation (Canales & Nanda, 2010). Forskning (Berger et al., 2005; Canales & 
Nanda, 2012; Stein, 2002) visar att långivare som är decentraliserade, och därmed har större 
möjlighet att fatta beslut på lokal nivå, tenderar att vara mer öppna och mottagliga för att 
samla in mjuk information från låntagare. I studien framkommer att Basel III har påverkat 
styrningen på olika sätt i bankerna. Vissa av bankerna styrs mer av de interna systemen 
samtidigt som kreditbeslut ifrågasätts och styrs mer från central nivå. Det kan ge 
implikationer till nystartade företag att vända sig till mindre, decentraliserade banker eftersom 
de sannolikt arbetar mer med mjuk information. Dock uppger även decentraliserade banker att 
kraven höjts för företagare vid kreditgivningen. Det implicerar att nystartade företag idag 
måste vara mer förberedda inför ett möte med banken. 
 
Nedan finns en tydligare sammanfattning av de praktiska bidragen. I studien har det 
framkommit att: 
 

• Nystartade företag har fått högre utlåningsränta till följd av Basel III. 
• Riskbedömningen av kunder har delvis förändrats till följd av Basel III. 
• Interna system och modeller har blivit viktigare till följd av Basel III. 
• Alternativa finansieringslösningar har börjat växa fram, vilket delvis kan bero på 

Basel III. 
• Kreditbedömningsprocessen är oförändrad i de flesta banker till följd av Basel III. 
• Låneutbudet är oförändrat i de flesta banker till följd av Basel III. 
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• Organisationsstrukturen kan påverka kreditgivningen till nystartade företag efter 
Basel III. 

6.1.2 Teoretiska bidrag 
Studien kan bidra teoretiskt till det begränsade utbudet av forskning om Basel III:s påverkan 
på specifikt nystartade företag. Dessutom ges ett svenskt perspektiv vilket också är relativt 
outforskat. Studien bidrar med resultat till den diskussion som förts om Basel III:s påverkan 
på utlåningsräntor. Det framgår tydligt att nystartade företag fått betala mer för banklån efter 
regelverket. Samtidigt bidrar studien med resultat till den diskussion som förts om Basel III:s 
påverkan på låneutbud. I studien framkommer att låneutbudet är oförändrat i de flesta banker 
men att andra faktorer påverkats. Studien kan också bidra med information gällande bankers 
förändrade riskbedömning och ökade tillit till interna system. Detta har lett till att styrningen 
delvis förändrats i vissa banker. Däremot är relationsutlåningen fortfarande viktig. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Av uppenbara skäl hade det hade varit intressant att göra en liknande studie när Basel III är 
fullt implementerat i Sverige. Resultaten hade då kunnat bli annorlunda samtidigt som 
bankerna helt anpassat sig till regelverket.  
 
I studien framkommer inte hur mycket utlåningsräntorna förändrats på grund av Basel III. Det 
hade varit intressant att göra en kvantitativ studie och med hjälp av information från banker 
undersöka mer exakt hur utlåningsräntorna påverkats.  
 
Det hade också varit intressant att undersöka de nystartade företagens syn på alternativ extern 
finansiering. I studien framkommer att extern lånefinansiering är den vanligaste 
finansieringsformen bland mindre företag i Sverige och bankerna dominerar denna marknad. 
Det framkommer också att alternativa finansieringslösningar börjat växa fram, även om det 
inte framgår att detta beror på Basel III. Ifall denna utveckling fortsätter hade det varit 
spännande att undersöka om de nystartade företagen känner förtroende för nya aktörer och 
skulle kunna tänka sig att söka finansiering därifrån.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide för lokala kontor 
Innan intervjun startar 
Förklarar att vi tänkte spela in intervjun och vi hoppas att det går bra. 
 
Inledning 
Allmän information om uppsatsen och dess syfte. Eventuella frågor om vår studie besvaras. 
Frågor om respondentens bakgrund och huvudsakliga arbetsuppgifter idag. 
Vänligen beskriv ditt arbete på banken. 
 
Om det inte framgår i intervjupersonens beskrivning: 
(Hur länge har du arbetat med risk och regelverk?) 
 
Tema Basel III 
Vi förklarar att Basel III inom Sverige, i form av till exempel svensk lagstiftning och CRD 
IV-paketet, kommer att benämnas som "regelverk" under intervjun. 
 

1. Hur upplever du att regelverken påverkat er som bank? 
2. Hur upplever du att regelverken påverkat ditt kontors verksamhet? 
3. Hur upplever du att regelverken påverkat det svenska banksystemet? 
4. Har du någon uppfattning om hur mycket regelverken kostat er som bank? 

 
Tema bankernas styrning 

1. I vilken utsträckning styrs er kreditgivning till företag av olika riktlinjer er bank tar 
fram på central nivå? 

2. Hur tvingade är det för er att följa dessa riktlinjer? 
3. Hur informeras ni om nya/förändrade riktlinjer? 

 
Tema riskbedömning 

1. Har era riskbedömningar gällande krediter förändrats i samband med de nya 
regelverken? 

2. Om ja, på vilket sätt? 
3. Har er riskhantering förändrats i samband med regelverken? (Till exempel mindre fritt 

för er att bedöma risk?). 
4. Om ja, på vilket sätt? 

 
Tema kreditbedömning 

1. Har ert kontors kreditbedömningsprocess förändrats i och med de nya regelverken? 
2. Om ja, på vilket sätt? 
3. Har den påverkat större, etablerade företag och mindre nystartade företag på olika 

sätt? 
4. Om ja, på vilket sätt 
5. Har bedömningen av säkerheter vid kreditbedömning förändrats i och med de nya 

regelverken? (Till exempel immateriella tillgångar och goodwill). 
6. Om ja, på vilket sätt? 
7. Har arbetet med blanco krediter förändrats i och med regelverken? 
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8. Om ja, på vilket sätt? 
9. Krävs det oftare att nystartade företag går i personlig borgen för sina krediter idag 

jämfört med tidigare? Vänligen beskriv hur det förändrats i så fall? 
10. Har räntorna förändrats på grund av regelverken? 
11. Om ja, på vilket sätt? 
12. Har er låneportfölj förändrats i och med regelverken? (Till exempel större/mindre eller 

annan fördelning mellan stora och små företag) 
13. Om ja, på vilket sätt? 
14. Har de nya regelverken påverkat frekvensen av avslagna lån till nystartade företag? 
15. Om ja, i vilken utsträckning? 

 
Avslutning 

1. Hur tror du att nystartade företag, som ofta varit beroende av bankfinansiering, 
kommer att finansiera sig i fortsättningsvis? 

2. Har du något mer du vill tillägga? 
3. Om det uppkommer fler frågor, kan vi i så fall kontakta dig? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för central nivå inom banken 
Innan intervjun startar 
Förklarar att vi tänkte spela in intervjun och vi hoppas att det går bra 
 
Inledning 
Allmän information om uppsatsen och dess syfte. Eventuella frågor om vår studie besvaras. 
Frågor om respondentens bakgrund och huvudsakliga arbetsuppgifter idag. 
Vänligen beskriv ditt arbete på banken. 
 
Om det inte framgår i intervjupersonens beskrivning: 
(Hur länge har du arbetat med risk och regelverk?) 
 
Tema Basel III  
Vi förklarar att Basel III inom Sverige, i form av till exempel svensk lagstiftning och CRD 
IV-paketet, kommer att benämnas som "regelverk" under intervjun. 
 

1. Hur upplever du att regelverken påverkat er som bank? 
2. Hur upplever du att regelverken påverkat det svenska banksystemet? 
3. Har er bank haft några problem med att implementera regelverken? 
4. Har du någon uppfattning om hur mycket regelverken kostat er som bank? 
5. Följdfråga: Hur har dessa kostnader fördelats inom er bank? 

 
Tema bankernas styrning 

1. I vilken utsträckning styr ni de lokala kontorens kreditgivning till företag genom olika 
riktlinjer som ni tar fram på central nivå inom banken? 

2. Hur tvingade är det för de lokala kontoren att följa dessa riktlinjer? 
3. Hur informeras de lokala kontoren om nya/förändrade riktlinjer?  

 
Tema riskbedömning 

1. Har era riskbedömningar gällande krediter förändrats i samband med de nya 
regelverken? 

2. Om ja, på vilket sätt? 
3. Har riskhanteringen förändrats i samband med regelverken? (Till exempel mindre fritt 

för lokala kontor att bedöma risk?). 
4. Om ja, på vilket sätt? 

 
Tema kreditbedömning 

1. Har er kreditbedömning förändrats i och med de nya regelverken? 
2. Om ja, på vilket sätt? 
3. Har den påverkat större, etablerade företag och mindre nystartade företag på olika 

sätt? 
4. Om ja, på vilket sätt? 
5. Har bedömningen av säkerheter vid kreditbedömning förändrats i och med de nya 

regelverken? (Till exempel immateriella tillgångar och goodwill). 
6. Om ja, på vilket sätt? 
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7. Har arbetet med blanco krediter förändrats i och med regelverken? 
8. Om ja, på vilket sätt? 
9. Har räntorna förändrats på grund av regelverken? 
10. Om ja, på vilket sätt? 
11. Har er låneportfölj förändrats i och med regelverken? (Till exempel större/mindre eller 

annan fördelning mellan stora och små företag) 
12. Om ja, på vilket sätt? 
13. Har de nya regelverken påverkat frekvensen av avslagna lån till nystartade företag? 
14. Om ja, i vilken utsträckning? 

 
Avslutning 

1. Hur tror du att nystartade företag, som ofta varit beroende av bankfinansiering, 
kommer att finansiera sig i fortsättningsvis? 

2. Har du något mer du vill tillägga? 
3. Om det uppkommer fler frågor, kan vi i så fall kontakta dig? 
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Appendix 1 
 
Baselkommittén för banktillsyn 
Baselkommittén för banktillsyn (Baselkommittén/BCBS) bildades av centralbankschefer för 
G10-länderna3 och Luxemburg efter kollapsen av Bretton Woodssystemet. Kollapsen ledde 
till kaos på den finansiella marknaden och många banker gjorde stora valutaförluster. G10-
länderna ville inte att detta skulle upprepas och Baselkommittén bildades därför med målet att 
skapa finansiell stabilitet på marknaden genom att förbättra, överblicka och reglera bankernas 
verksamhet. Baselkommitténs första möte hölls i januari 1975 och därefter har årliga möten 
hållits tre till fyra gånger om året (BCBS, 2014a). Sedan starten har Baselkommittén vuxit 
och den består idag av representanter från centralbanker och tillsynsmyndigheter från 27 
länder4 (BCBS, 2013a; BCBS 2014a). Finansiell stabilitet på den globala marknaden är 
fortsatt ett huvudmål för Baselkommittén, men det har även utarbetats andra mål och 
uppgifter för organisationen. Bland annat arbetar de för att identifiera befintliga och 
potentiella risker i det finansiella systemet, utveckla standarder och riktlinjer, samt att dela 
och sprida kunskap inom aktuella områden (BCBS, 2013a). 
 
Baselkommitténs yttranden och publikationer är inte direkt verksamma i medlemsländerna. 
Baselkommittén har ingen laglig makt att införa sina rekommendationer men 
Baselregelverken har utvecklats till internationella standarder som har blivit praxis att följa. 
Det innebär att medlemsländerna oftast försöker applicera Baselkommitténs standarder efter 
deras rådande lagar och regler (Gleeson, 2012). Inom EU har exempelvis Basel III utarbetats 
till en förordning och ett direktiv i form av CRR och CRD IV, se mer under rubriken "Basel 
III inom EU". 

Basel I 
Under 1988 presenterade Baselkommittén "the Basel Accord" (Basel I). Till en början var 
Basel I skapat för internationella G10-banker men idag har över 100 länder applicerat dess 
regler (Carling, Jacobson, Lindé & Roszbach, 2002). Ett av målen med regleringen var att 
tvinga banker till att inneha tillräckligt kapital för att kunna stå emot förluster som annars 
skulle kunna leda till marknadsproblem. Ett annat var att skapa internationella förutsättningar 
som var lika för alla banker, oberoende vilket land de var placerade i (King & Tarbert, 2011; 
Blundell & Wignall, 2010).  
 
Den första rapporten gällande regelverket Basel I innehöll fyra huvuddelar. De fyra 
huvuddelarna bestod av regler gällande vad som får räknas som kapital, en uppdelning av 
riskviktade tillgångar, en ratio mellan kapital och riskviktade tillgångar samt övergångs- och 
tillämpningsbestämmelser (BCBS, 1988). Regleringarna berörde främst kreditrisker och för 
att ytterligare utveckla Basel I tillfördes 1996 ett tillägg gällande marknadsrisk, se mer under 
Marknadsrisk (BCBS, 1996). Basel I har implementerats i Sverige genom EG-direktiv och 
sedermera i svensk lagstiftning (Falkman, 2002). 
 
 
                                                
3 G10 (Group of Ten) består av Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Sverige, 
Schweiz, Storbritannien och USA. 
4  Utöver G10: Argentina, Australien, Brasilien, Kina, Hong Kong, Indien, Indonesien, Korea, Luxemburg, 
Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Spanien, och Turkiet. Följande länder är obesrvatörer: 
Chile, Malaysia, Förenade Arabemiraten.  
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Kapitalbasen och dess beståndsdelar 
Basel I delar upp kapitalbasen i två delar: Tier 1 (Primärkapital) och Tier 2 (Supplementärt 
kapital). Reglerna säger att minst 50 % av kapitalbasen ska bestå av primärkapital och att det 
supplementära kapitalet får uppgå till högst 100 % av primärkapitalet, det vill säga maximalt 
ett lika stort belopp som primärkapitalet (BCBS, 1988). Primärkapitalet ska utgöras av kapital 
med mycket hög kvalitet medan det supplementära kapitalet kan utgöras av lägre kvalitet 
(King & Tarbert, 2011). Till skillnad mot primärkapitalet kan det supplementära kapitalets 
innehåll bestämmas relativt fritt inom respektive land (BCBS, 1988). 
 
Tier 1 (Primärkapital) - Eget kapital reducerat med föreslagen utdelning, uppskjutna 
skattefordringar och immateriella tillgångar, till exempel goodwill (Lag om kapitaltäckning 
och stora exponeringar SFS 2006:1371, 3 kap, 2§; Lag om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag, SFS 1995:2559, 5 kap, 4§). 
 
Tier 2 (Supplementärt kapital) - Andra tillgångar som exempelvis efterställda 
skuldförbindelser, reserver för kreditförluster och hybridkapital (BCBS, 1988; Lag om 
kapitaltäckning och stora exponeringar, SFS 2006:1371, 3 kap, 3§). 
 
Riskvägda tillgångar 
Eftersom bankernas tillgångar innefattar olika risknivåer delades dessa upp i Basel I. BCBS 
(1988) gjorde en bedömning av bankernas motpartsrisker och beslutade därefter vilka av 
dessa motparter som utgjorde högst respektive lägst kreditrisk. För att göra riskindelningen 
enklare användes bara fem risknivåer: 0, 10, 20, 50 och 100 % (BCBS, 1988). Till den 
motpartsrisk som ansågs vara 0 % tillhörde exempelvis fordringar på stater och centralbanker. 
Till 50 % tillhörde till exempel fordringar på bostadslån med bostaden i pant, och till 100 % 
tillhörde till exempel fordringar på företagslån samt privata lån (Lastra, 2004). 
 
Ratio mellan kapital och tillgångar 
I Basel I beslutades att ration mellan kapital och riskvägda tillgångar skulle vara minst 8 %. 
Av dessa 8 % skulle minst hälften utgöras av primärkapital, det vill säga 4 % (BCBS, 1988). 
Det innebar att för fordringar med 0 % motpartsrisk, till exempel stat och centralbank, 
krävdes ingen kapitaltäckning hos banken. För fordringar med 50 % motpartsrisk, till 
exempel bostadslån med bostaden i pant, krävdes 4 % kapitaltäckning hos banken. Av detta 
skulle minst hälften, det vill säga 2 %, vara primärkapital. För fordringar med 100 % 
motpartsrisk, till exempel företagslån och privata lån, krävdes maximala 8 % kapitaltäckning 
hos banken. Av detta skulle minst hälften, det vill säga 4 %, vara primärkapital (Lastra, 2004). 

Basel II 
För att ytterligare stärka stabiliteten inom de internationella banksystemen presenterades 1999 
Basel II. Sedan implementeringen av Basel I hade flera brister upptäckts i regelverket och 
detta var något som skulle åtgärdas (BCBS, 2006). Bland annat hade bankerna inte nämnvärt 
höjt sina kapitaltäckningsgrader och de hade hittat metoder för att undvika regleringen kring 
kreditrisk. På grund av regleringens uppbyggnad uppstod en möjlighet för arbitrage då den 
verkliga risken ofta inte var densamma som kreditrisken. Detta gjorde att bankerna kunde 
sälja eller säkra sina risker med olika derivat och därmed undvika regelverket. Samtidigt 
gjorde den förenklade riskindelningen gällande motparter att flera finansiella institutioner 
blev mer riskbenägna än tidigare, något som motarbetade planen med regelverket (Jackson et 
al., 1999). 
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På grund av dessa brister utvecklades Basel II och den stora nyheten var de tre pelare som 
introducerades: Grundläggande kapitalbaskrav, Riskbedömning och tillsyn samt 
Informationskrav (BCBS, 2006).   
 
Första pelaren - Grundläggande kapitalkrav 
Under den första pelaren bestäms hur bankernas kapitalkrav ska regleras för att de ska kunna 
skydda sig vid kreditförluster. Pelaren delas upp under tre olika typer av risk: kreditrisk, 
marknadsrisk samt operativ risk (Ayadi och Resti 2004). Dessa tre risker beräknas separat 
och adderas sedan för att få fram kapitalbaskravet (Blundell, Wignall & Atkinson, 2010).  

Kreditrisk 
BCBS (2006) har i Basel II utvecklat två metoder som får användas vid beräknandet av 
kreditrisk: schablonmetoden och den interna riskklassificeringsmetoden (IRK-metoden) 
(BCBS, 2006). Schablonmetoden kan användas av alla banker och liknar uträkningen i Basel 
I, med undantag för att denna metod har förfinat hur motparterna riskviktas (Carling et al. 
2002). Motparterna riskviktas nu genom kreditvärderingsinstitut som till exempel Standard & 
Poor's, Moody's eller andra som godkänts av ansvarig tillsynsmyndighet. Det innebär till 
exempel att ett lån till ett företag med rating AAA får en riskvikt på 20 % medan ett lån till ett 
företag med rating B- får en riskvikt på 150 % (Ayadi och Resti, 2004; Jacques, 2008). 
    
IRK-metoden innebär att riskvikterna baseras på bankernas egna interna riskklassificering. 
IRK-metoden finns i en grundläggande och en avancerad modell. Den avancerade modellen 
innebär att kapitalkravet påverkas än mer av bankernas interna beräkningar jämfört med den 
grundläggande (Lind, 2005). För att få använda IRK-metoden måste banken få ett 
godkännande från ansvarig tillsynsmyndighet (BCBS, 2006).  

Marknadsrisk 
Basel II:s kapitaltäckningskrav för marknadsrisk är relativt oförändrat jämfört med det tillägg 
som gjordes för marknadsrisk i Basel I under 1996 (BCBS, 2006). Tillägget berörde risken 
för förluster som uppstår genom förändringar på aktie-, ränte- och valutamarknaderna. Dessa 
risker involverar avvecklingsrisker, motpartsrisker, positionsrisker och valutakursrisker. 
Kapitaltäckningskravet bestäms efter de olika instrumentens riskbenägenhet. Det vill säga 
instrument som är förknippade med högre marknadsrisk kräver högre kapitaltäckning 
(Falkman, 2002). För att räkna ut kapitaltäckningskravet kan banker använda en 
schablonmetod, som liknar den under kreditrisk, eller utveckla en egen Value at Risk-modell 
(VaR-modell) (Jackson et al., 1999). För att få använda en egen VaR-modell krävs 
godkännande från ansvarig tillsynsmyndighet (Falkman, 2002). 

Operativ risk 
Operativ risk innebär risken för förluster på grund mänskliga fel, felaktiga system, externa 
händelser eller misslyckade processer. Det finns tre metoder för att räkna ut kapitalkravet för 
operativ risk: Basmetoden, Schablonmetoden samt den Interna riskmätningsmetoden (AMA-
metoden) (Finansinspektionen, 2015). Kapitalkravet beräknas med basmetoden som 15 % av 
bankens genomsnittliga räntenetto och andra intäkter under de tre senaste åren (Ayadi & Resti, 
2004; Lind, 2005). Schablonmetoden (inte samma som under kreditrisk och marknadsrisk) 
delar upp bankens verksamhetsområden (till exempel corporate finance, trading and sales och 
asset management) efter olika risknivåer. Verksamhetsområden som är förknippade med hög 
operativ risk måste inneha högre procentuell kapitaltäckning (Ayadi & Resti, 2004). AMA-
metoden innebär att banken får utveckla en egen modell för operativ risk, förutsatt att de 
uppfyller ett antal kriterier samt att de innehar tillstånd från ansvarig tillsynsmyndighet 
(BCBS, 2006). 
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Andra pelaren - Riskbedömning och tillsyn 
Den andra pelaren dikterar att banker ska ha väl fungerande interna kontroller och 
riskbedömningssystem för att framför allt regleringarna under den första pelaren ska kunna 
efterföljas. Den andra pelaren beskriver också hur tillsynsmyndigheter ska kunna undersöka 
och utvärdera bankerna genom olika tester. För att trovärdiga tester ska kunna göras krävs 
pålitlig information från bankerna och en god transparens. Fyra huvudprinciper har utarbetats 
som grund för tillsynsmyndigheternas kontroller (BCBS, 2006). 
 
- Banker ska ha interna processer och strategier som gör att de innehar tillräckligt hög 
kapitaltäckning. 
 
- Tillsynsmyndigheterna ska granska och säkerställa att bankernas interna metoder och 
strategier leder till att kapitaltäckningskraven uppnås. De ska också säkerställa att bankernas 
metoder är tillräckligt adekvata för att rätt kapitelnivå ska kunna hållas i framtiden. Skulle de 
inte vara nöjda med bankernas metoder ska relevanta åtgärder vidtas. 
 
- Tillsynsmyndigheterna ska förvänta sig att banker innehar högre kapitaltäckning än 
minimigränsen. De ska också kunna ha möjlighet att kräva att bankerna innehar en buffert.  
 
- Tillsynsmyndigheterna ska agera tidigt om en banks kapitaltäckning understiger dess 
minimigräns. De ska också kunna kräva snabbt korrigerande åtgärder om kapitalet inte 
återställs (Hassan Al-Tamimi, 2008; BCBS, 2006; Ayadi & Resti, 2004). 
 
Tredje Pelaren - Informationskrav 
Syftet med den tredje pelaren är att den ska komplettera de två första pelarna. Den ska 
uppmuntra banker till att efterfölja regleringarna för att då skapa marknadsdisciplin. För att 
uppnå den eftersträvade marknadsdisciplinen ska tillsynsmyndigheterna ställa 
informationskrav på bankernas kapitalnivåer, riskexponeringar, kapitaltäckning samt deras 
interna arbete för att efterfölja regleringarna (BCBS, 2006). Informationskraven gör att 
marknaden får en tydligare bild av bankernas verksamhet, samt att det uppmuntrar bankerna 
till ett säkrare och mer ansvarsfullt företagande (Hassan Al-Tamimi, 2008). 

Basel III 
Bakgrund 
Efter finanskrisen, med början 2007, insåg Baselkommittén att tidigare utförda regleringar 
inte hade varit tillräckliga (BCBS, 2010). Många kritiker menar att Basel II hade tagit för lång 
tid att implementera, att bankerna fått för fria regler och att kreditvärderingen baserats för 
mycket på självständiga kreditvärderingsinstitut (Chorafas, 2012). Detta ledde bland annat till 
att bankerna byggde upp för höga skuldsättningsgrader samtidigt som de hade lågt eget 
kapital av sämre kvalitet. Många banker hade heller inte haft tillräckliga likviditetsbuffertar 
för att kunna täcka sina kreditförluster (BCBS, 2010; BCBS, 2011a). 
  
I en värld med gränsöverskridande bankkoncerner fick krisen stor spridningseffekt. Detta 
gjorde att många länder och organisationer drabbades hårt, samtidigt som stater och 
skattebetalare fick rädda situationen. Med målet att skapa en stabilare finansiell miljö och för 
att undvika framtida finansiella kriser presenterade Baselkommittén under 2010 förslag på 
nya, utökade regleringar. Dessa kom att kallas Basel III (BCBS, 2010; BCBS, 2011a). 
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Basel III:s uppbyggnad 
Basel III bygger vidare på de tre pelare som introducerades under Basel II. Pelarna har 
reviderats och utvecklats för att bättre kunna reglera risker i det finansiella systemet (BCBS, 
2011a). Dessutom har det adderats nya regleringar inom pelarna, framför allt inom den första. 
Till exempel finns det nu en kapitalkonserveringsbuffert, en kontracyklisk buffert samt ett 
bruttosoliditetskrav (Wagman, 2013; Walker, 2011). Utanför de tre pelarna finns även ett 
tillägg gällande bankers likviditet och ett tillägg som ställer högre krav på globalt 
systemviktiga finansiella institutioners förmåga att stå emot förluster (BCBS, 2015). 
 
Första pelaren - Grundläggande kapitalkrav 
Inom den första pelaren finns fortfarande, precis som i Basel II, regleringar för kreditrisk, 
operativ risk och marknadsrisk. Dessa regleringar har delvis förändrats men framför allt har 
det tillkommit nya regleringar under pelaren (BCBS, 2011a). Det är förändringarna och 
nyheterna som nedan kommer att beskrivas. 

Kapitalkrav 
Att stärka regleringen, kvaliteten och storleken på kapitalbasen prioriterades högt vid 
utformningen av Basel III (King & Tarbert, 2011). BCBS (2011a) menade att banker behöver 
inneha mer kapital av högre kvalitet än det som beslutades under Basel I och Basel II. Därför 
har andelen primärkapital i förhållande till totalt kapital höjts till minst 75 % (King & Tarbert, 
2011). Dessutom ska primärkapitalet bestå av minst 75 % kärnprimärkapital, vilket är kapital 
av högsta kvalitet som i princip består av aktiekapital och innehållna vinstmedel (Svenska 
Bankföreningen, 2015). Den totala andelen kapital i förhållande till riskviktade tillgångar är, 
precis som i Basel I och Basel II, fortsatt 8 %. Alltså får det supplementära kapitalet högst 
uppgå till 25 % av det totala kapitalet (Walberg & Nordgren, 2014).  
 

 
 

Kärnprimärkapital 
4,5 % 

 
 

Primärkapital 
1,5 % 

 
 

Supplementärt 
kapital 

2 % 

75 % 25 % 
            Primärkapital                Supplementärt kap. 

Figur 6 - Egenutvecklad modell. Visar Basel III:s krav på bankernas kapitalbas. 

Kapitalkonserveringsbuffert 
I Basel III introduceras en kapitalkonserveringsbuffert som ska innefatta 2,5 % av de 
riskviktade tillgångarna (Admati & Hellwig, 2013). Kapitalkonserveringsbufferten ska till 
100 % bestå av kärnprimärkapital, vilket innebär att ration mellan kärnprimärkapital och 
riskviktade tillgångar höjs till 7 % (4,5 % + 2,5 %) (Chorafas, 2012). 
Kapitalkonserveringsbufferten ska byggas upp under år när bankerna går med vinst. Det 
innebär att en bank som inte innehar 2,5 % kapitalkonserveringsbuffert men som går med 
vinst kommer att behöva sätta in en procentuell andel av vinsten till bufferten tills den uppnår 
2,5 % (Admati & Hellewig, 2013). Syftet med bufferten är att den ska kunna användas vid 
sämre tider för bankerna. Det vill säga för att bankerna bättre ska kunna hantera förluster 
(SOU 2013:65) 
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Kontracyklisk buffert 
Den kontracykliska bufferten (Bufferten) har adderats i Basel III för att banksektorn bättre ska 
kunna hantera makroekonomiska svängningar. För att hantera svängningarna kommer 
bufferten att variera i storlek beroende på respektive lands aktuella och förväntade framtida 
situation (BCBS, 2011a). Meningen är att bufferten ska kunna användas vid störningar i det 
finansiella systemet som normalt skulle kunna leda till kreditåtstramningar. Bufferten ska 
alltså upprätthålla flödet av krediter till realekonomin trots finansiella störningar, samtidigt 
ska den skydda banksystemet vid perioder av överdriven kredittillväxt (Finansinspektionen, 
2014a; Walberg & Nordgren, 2014). För att den kontracykliska bufferten bättre ska kunna 
anpassas efter respektive lands finansiella situation kommer den att regleras av landets 
ansvariga myndighet. Den kontracykliska bufferten ska bestå av kärnprimärkapital och vara 0 
- 2,5 % av de riskviktade tillgångarna (BCBS, 2011a).  
 

 
Figur 7 - Modell av Kvist (2010) samt Eriksson och Kans (2013). 

Visar skillnaden mellan Basel II:s och Basel III:s kapitalkrav. 
Common Equity = Kärnprimärkapital, Tier 1 capital = Primärkapital, Total Capital = Totalt kapital, 
Conservation buffer = Kapitalkonserveringsbuffert, Countercyclical buffer = Kontracyklisk buffert. 

Bruttosoliditetskrav 
För att bankerna ytterligare ska kunna täcka sina förluster introducerades i Basel III ett 
bruttosoliditetskrav (BCBS, 2014b). Till skillnad mot de andra kapitalkraven mäts inte 
bruttosoliditeten mot riskviktade tillgångar. Istället sätter den ett tak för bankernas belåning 
genom att mäta dess kapital mot dess oviktade tillgångar. Det vill säga, det mäts som kvoten 
mellan primärkapital och totala tillgångar (Wagman, 2013). Anledningen till att det adderats 
ett mått som beräknas med oviktade tillgångar härrör från finanskrisen 2007. Banker och 
andra finansiella institutioner hade då byggt upp en hög skuldsättningsgrad samtidigt som de 
kunde visa en stark kapitaltäckningsgrad mätt mot riskviktade tillgångar (King & Tarbert, 
2011). Bruttosolidtetskravet håller fortfarande på att utvärderas och en lägsta kvot kommer 
inte att bestämmas förrän 2018. Däremot är det sedan 2013 bestämt att bankerna ska förhålla 
sig till en kvot på 3 % fram till dess (BCBS, 2014). 

Risktäckning 
Under Basel II kunde banker använda en egenutvecklad VaR-modell (se mer under 
"Marknadsrisk") för att beräkna risk. Vid den finansiella krisen 2007 blev det uppenbart att 
modellen inte mätt risk och likviditet tillräckligt tillförlitligt. Därför uppdaterades reglerna 
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kring modellen under 2009. Bland annat adderades ett tillägg om att risken skulle kalkyleras 
baserat på en finansiellt stressad period då marknaden saknar stabilitet. Dessutom gjordes 
ändringar och tillägg främst rörande motpartsrisker och extern rating (King & Tarbert, 2011). 
 
Som tidigare nämnt behöver banker efter Basel III basera riskbedömningar på finansiellt 
stressade perioder. Detta innebär att till exempel hypotetiska förändringar i kreditvärdighet 
under en finansiell kris nu inkluderas i riskbedömningen (King & Tarbert, 2011). BCBS 
(2011a) försöker också minska marknadsrisken genom att förorda Over-The-Counter-handel 
(OTC-handel) genom centrala motparter (CCP). De uppmuntrar detta genom ett lägre 
kapitalkrav, 2 %, mot CCP:s (King & Tarbert, 2011). 
 
I Basel III har kraven på externa kreditvärderingsinstitut skärpts för att förstärka måtten på de 
riskviktade tillgångarna. Ett externt kreditvärderingsinstitut måste nu uppfylla IOSCOs "Code 
of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencys" vilken bland annat ställer krav på högre 
transparens (King & Tarbert, 2011).  
 
Andra pelaren - Riskbedömning och tillsyn 
Till skillnad mot den första pelaren, där många förändringar gjordes i och med Basel III, har 
den andra pelaren löpande uppdaterats efter Basel II (BCBS, 2009a; BCBS, 2008). I februari 
2008 släppte Baselkommittén en uppdatering gällande förvaltning och kontroll av 
likviditetsrisk för tillsynsmyndigheter och banker. De menar (BCBS, 2008) att 
riskhanteringen gällande likviditet är mycket viktig eftersom likviditetsbrist på en enda 
finansiell institution kan påverka hela det finansiella systemet. Uppdateringen bestod av 17 
principer gällande förvaltning och kontroll som skulle komplettera tidigare brister (BCBS, 
2008). I juli 2009 gjordes ytterligare uppdateringar inom den andra pelaren. Brister som 
upptäckts i samband med finanskrisen 2007 skulle ändras. Bland annat adderades nya 
regleringar gällande företagsomfattande styrning och riskhantering, sundare ersättningssystem 
samt kontroll av risker utanför balansräkning och värdepapperisering (BCBS, 2009a).  
 
Tredje Pelaren - Informationskrav 
Precis som i den andra pelaren har uppdateringar gjorts inom den tredje pelaren innan Basel 
III introducerades. Bland annat genom ett tillägg gällande marknadsrisk under 2009 (BCBS, 
2009b). Den senaste revideringen av den tredje pelaren släpptes i januari 2015. Pelaren ska 
fortfarande vara ett komplement till de andra två pelarna och uppmuntra till 
marknadsdisciplin inom bankväsendet. Förändringar har inneburit större fokus på att förbättra 
transparensen gällande de interna modeller som banker använder för att beräkna sina 
kapitalkrav. Dessutom har revideringarna inneburit nya regleringar gällande mallar för 
diverse kvantitativa informationskrav. Framför allt för att öka jämförbarheten av siffror, både 
mellan banker och över tid (BCBS, 2015). 
 
Likviditet 
Under finanskrisen 2007 hade ett flertal banker höga kapitaltäckningsnivåer men ändå 
problem att hantera sin likviditet. Därför introducerades i Basel III två nya kvantitativa mått 
gällande likviditet: Likviditetstäckningsgrad (LCR) och Stabil nettofinansieringskvot (NSFR) 
(BCBS, 2011a). LCR ska öka bankernas motståndskraft vid likviditetsstörningar på kort sikt 
(BCBS, 2013b) medan NSFR ska öka motståndskraften på längre sikt (BCBS, 2014c). För att 
bankerna ska uppfylla kraven inom LCR ska de ha en likviditetsbuffert som är minst lika stor 
som nettoutflödet av pengar under en 30-dagars period i ett stressat scenario (Sveriges 
Riksbank, 2010). I likviditetsbufferten får bland annat kontanta medel, statspapper och 
företagsobligationer ingå (Finansinspektionen, 2012). Nettoutflödet beräknas exempelvis på 
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hur många procent av inlåningen som kommer att tas ut i ett stressat läge samt hur många 
procent av vissa finansieringstyper som inte förnyas (Sveriges Riksbank, 2010). 
 
För att uppfylla kraven inom NSFR ska bankerna alltid inneha en tillgänglig stabil 
finansiering (ASF) som är större än behovet av stabil finansiering (RSF) (Svenska 
Bankföreningen, 2013). Eftersom måttet ska användas på medellång och lång sikt är 
intentionen att exponeringar med en löptid på till exempel ett år ska motsvaras av finansiering 
som också sträcker sig ett år, och motsvarande för andra exponeringar (King & Tarbert, 2011; 
Svenska Bankföreningen, 2013). Under ASF räknas till exempel olika sorters inlåning, 
värdepappersfinansiering och eget kapital. Vidare riskviktas tillgångarna beroende på hur 
stabila de anses vara. ASF divideras sedan med RSF, det vill säga tillgångar som behöver lång 
finansiering, till exempel olika sorters inlåning och värdepappersinnehav. Det är resultatet av 
detta som alltid ska överstiga 100 % (Svenska Bankföreningen, 2013).  
 
Globalt systemviktiga banker 
Efter finanskrisen med början 2007 blev det tydligt att det fanns finansiella institutioner som 
var för stora för att misslyckas (jfr engelska: too big to fail) (BCBS, 2011b). Fallissemanget 
av ett par sammankopplade institut kunde utgöra ett hot mot den globala finansiella 
stabiliteten (SOU 2013:65). Därför introducerades i Basel III särskilda regelverk för globalt 
systemviktiga finansiella institut (G-SIF). Bedömningen av ett G-SIF görs genom en 
indikatorbaserad metod som består av fem huvudkategorier: storlek, sammankoppling, brist 
på lättillgängliga substitut, global aktivitet samt komplexitet (BCBS, 2013c). Hittills har 30 
globalt systemviktiga banker (G-SIB)5 kategoriserats som G-SIFs (Financial Stability Board, 
2014). Dessa G-SIBs kommer, till skillnad mot andra banker, bland annat att behöva hålla 
förlustabsorberande kärnprimärkapital på 1 % - 2,5 % beroende på dess systemrisk. För att 
avskräcka banker från att bli än mer systemviktiga kan det förlustabsorberande 
kärnprimärkapitalet höjas (BCBS, 2013c). Baselkommittén (2011b) försöker genom denna 
avskräckning att minska den moraliska risken (jfr engelska: moral hazard) i bankerna. 

Basel III inom EU 
Sunt reglerade och säkra finansiella institutioner är avgörande för den finansiella stabiliteten 
inom EU. Att implementera gemensamma regelverk för banker och finansiella konglomerat är 
därför viktigt för alla medlemsländer (European Commission, 2014). För att efter bästa 
förmåga följa reglerna inom Basel III har EU skapat Capital Requirements Directive IV (CRD 
IV) och Capital Requirements Regulation (CRR), tillsammans CRD IV-paketet (EBA, 2015). 
Det finns främst två anledningar till varför CRD IV-paketet skapats istället för att kopiera in 
Basel III som lagar. Dels måste Basel III anpassas till medlemsländernas befintliga lagar och 
regler och genomgå en demokratisk process. Dels har Basel III utarbetats för internationellt 
verksamma banker medan EU applicerar sina regleringar på (över 8300) banker, 
kreditmarknadsföretag och värdepappersföretag i medlemsländerna (European Commission, 
2013; SOU 2013:65).  
 
CRD IV-paketet 
CRD IV-paket består av ett direktiv (CRD IV) och en förordning (CRR). Bestämmelser som 
rör den första och tredje pelaren i Basel III har framför allt implementerats inom förordningen 

                                                
5  G-SIBs består av: HSBC, JP Morgan Chase, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of 
America, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, 
Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of New York Mellon BBV A, Groupe BPCE, Group Crédit 
Agricole, Industrial and Commercial Bank of China Limited, ING Bank, Mizuho FG, Nordea, Santander, 
Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, UBS, Unicredit Group, Wells Fargo  
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medan bestämmelser från den andra pelaren framför allt finns i direktivet (SOU 2013:65). En 
förordning är direkt applicerbar som lag i medlemsländerna medan ett direktiv överlåter åt 
medlemsländerna att bestämma tillvägagångssättet för implementeringen (Benedict & Forde, 
2011). Det innebär att regleringarna inom Basel III kan se annorlunda ut i de olika 
medlemsländerna samtidigt som de kan implementeras på olika sätt (Europeiska Unionen, 
2013). 
 
Stödjande faktor för SMEs 
Europeiska kommissionen kom i en rapport 2009 fram till att små och medelstora företag 
(SMEs) är mer känsliga jämfört med stora, etablerade företag ifall finansieringsmöjligheterna 
minskar (European Banking Authority, 2012). Detta visar sig genom att SMEs lämnar 
marknaden i högre utsträckning än större, etablerade företag då extern finansiering begränsas. 
Detta gjorde att Europeiska kommissionen gav European Banking Authority (EBA) i uppdrag 
att undersöka vad en reduktion av riskvikterna skulle innebära vid utlåning till SMEs. 
Resultatet innebar att EBA utvecklade en stödjande faktor, vars syfte var att underlätta 
utlåningen till SMEs. Detta sker genom att den stödjande faktorn minskar riskvikterna med 
24 % i både schablon- och IRK-metoden vilket resulterar i att kapitaltäckningen för dessa lån 
blir lägre. För att få applicera den stödjande faktorn krävs att lånet klassas som ett retail-lån, 
det vill säga att det inte överstiger en miljon euro (EBA, 2012). Den stödjande faktorn antogs 
i en förordning den 16:e mars 2013 av Europaparlamentet (2013).  

Basel III i Sverige 
Som tidigare nämnt har Basel III implementerats inom EU i form av en förordning och ett 
direktiv. Det innebär att en del av reglerna är direkt applicerbara i Sverige i form av 
förordningen medan en del av reglerna ska implementeras av egna myndigheter. I Sverige 
delas ansvaret för främjandet av finansiell stabilitet mellan Finansdepartementet, 
Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Finansdepartementet ansvarar för 
regleringen av finansiella företag och Finansinspektionen ansvarar för tillsynen (Sveriges 
Riksbank, 2014). 
    
Det finns ett antal skillnader mellan rekommendationerna i Basel III och den faktiska 
regleringen i Sverige. Bland annat har Finansinspektionen (2014b) efter överenskommelse 
med Finansdepartementet och Sveriges Riksbank genomfört Novemberöverenskommelsen 
(Finansinspektionen, 2011). Den innebär att systemviktiga banker i Sverige, de fyra 
storbankerna6, åläggs högre kapitalkrav än andra banker. Det högre kapitalkravet består av 
3 % kärnprimärkapital i form av en systemriskbuffert och 2 % kärnprimärkapital inom ramen 
för den andra pelaren (Finansinspektionen, 2014). I Sverige uppgår 
kapitalkonserveringsbufferten till 2,5 % kärnprimärkapital (Lag om kapitalbuffertar SFS 
2014:966, 3 kap, 2§) och den kontracykliska bufferten ska förslagsvis uppgå till 1 % 
kärnprimärkapital från och med 2015-09-13 (Finansinspektionen, 2014a). 
Bruttosoliditetskravet kommer inte att träda i kraft i Sverige före resten av EU, vilket 
beräknas ske under 2018 (Finansinspektionen 2014c). 
 
LCR implementerades 2013 i Sverige och gäller för alla finansiella företagsgrupper vars 
balansomslutning per den 30 september föregående år överstiger 100 miljarder kronor 
(Finansinspektionen, 2012). Lagförslag gällande NSFR utreds fortfarande men EU-
kommissionen förväntas lämna ett under 2016 (Finansinspektionen, 2014d).  
 

                                                
6  De fyra storbankerna: Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank (Svenska bankföreningen, 2015b). 
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