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– From the perspective of a Swedish bank 
 

Helen Taflin & Louise Fridén 
Master Thesis in Business & Administration 

 
ABSTRACT 

To achieve an effective allocation of capital in a society there has to be a stable financial 

market. Riksbanken and Finansinspektionen are two government authorities in Sweden that 

are responsible for maintaining an effective market by giving guidelines and 

recommendations to companies. Although the authorities attempt to reach these goals 

financial crises have occurred through the last decades. These crises have resulted in legal 

changes where the main purpose has been to prevent that similar situation’s will occur again. 

In February 2007 Finansinspektionen introduced the new framework of Basel II in Sweden, 

with the purpose to stabilize the financial market.  The new framework has streamlined the 

Swedish bank’s credit processes when assessing possible customers. The authors to this thesis 

want to examine how the framework will influence banks credit processes. To limit the scope 

the authors have chosen to do a case study at one Swedish bank. The empirical part of this 

thesis contains information from interviews that has been made with employees at the bank 

and information gathered from the Swedish Central Bank, Riksbanken.        

The study shows that Basel II´s demand for using financial models has made the banks 

centralization of the credit assessment concerning small firms easier. The centralization has 

affected the banks transactional costs as well as the credit assessments.  Both the transactional 

costs and the importance of relationships in a credit assessment have decreased. An 

implementation period over several years for the new framework can be a reason why the 

employees don’t believe that the Basel II has had any major effects on the banks credit 

process concerning small firms.         

Keywords: Basel II, Credit process, Transaction cost, Small firms, Relations 
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Basel II: inverkan på kredithanteringen av småföretag 
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Helen Taflin & Louise Fridén 
Magisteruppsats i företagsekonomi 

 
ABSTRAKT 

För att öka möjligheterna till en effektiv allokering av kapital i ett samhälle krävs en väl 

fungerande finansiell marknad. I Sverige ligger det på myndigheter som Riksbanken och 

Finansinspektionens ansvar att upprätthålla en marknadsekonomisk effektivitet genom att ge 

allmänna råd och vägledning till finansiella aktörer. Ändock, trots myndigheternas 

ansträngning att bibehålla stabiliteten på marknaden har finansiella kriser uppkommit genom 

tiderna. Det har i sin tur resulterat i ett flertal juridiska och regelmässiga förändringar där det 

huvudsakliga syftet har varit att förhindra att liknande situationer uppstår igen.  

Den första februari 2007 införde Finansinspektionen de nya kapitaltäckningsreglerna Basel II, 

med avsikt att stabilisera den finansiella marknaden. För de svenska storbankerna innebär 

regelverket bland annat en mer liksidig bedömning av företag vid kreditgivning. Genom 

studien vill författarna undersöka hur det nya regelverket kommer att inverka på 

storbankernas kreditprocesser. En intressant infallsvinkel är att studera storbankernas 

kreditprocess vid hantering av småföretag, framförallt med tanke på mindre bolags 

begränsade tillgång till finansiell information. För att begränsa studiens omfattning har 

författarna valt att göra en fallstudie på en svensk storbank. Studiens empiri är insamlad 

genom intervjuer med representanter från storbanken samt uttalanden från Sveriges Riksbank. 

Studiens resultat visar att Basel II:s krav på en ökad användning av finansiella modeller har 

underlättat en centralisering av storbankens kredithantering av småföretag, vilket både har 

haft en inverkan på bankens transaktionskostnader samt kreditbedömningen. 

Transaktionskostnaderna har överlag minskat liksom relationers betydelse vid kreditgivning 

till småföretag. Implementeringen av det nya regelverket har varit en långdragen process 

vilket har gjort att Basel II, inom banken, inte har uppfattats som något revolutionerande. 

Författarna tror dock att detta med stor sannolikhet grundar sig på de anställdas brist på 

kunskap vad gäller Basel II. 

Nyckelord: Basel II, Kredithantering, Transaktionskostnader, Småföretag, Relationer 

Handledare: Göran Hägg 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en bättre förståelse kring uppsatsens 

ämnesområde. Inledningsvis behandlas bakgrunden till det valda problemområdet som följs 

upp av en problemdiskussion. Detta mynnar slutligen ut i uppsatsens syfte och 

undersökningsfrågor. Därefter följer en redogörelse för avgränsningar samt även för studiens 

fortsatta disposition. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Den finansiella marknaden behöver stabilitet 
För att effektivt kunna allokera kapital i ett samhälle krävs en väl fungerande finansiell 

marknad, vilket bidrar till att förbättra den ekonomiska välfärden1. Bankorganisationer är 

viktiga finansiella aktörer och deras huvudsakliga syfte är att minska kostnader som uppstår 

vid sammanförandet av en investerare och en långtagare. Dessa såkallade 

transaktionskostnader som uppkommer bland annat i form av sök- och kontraktskostnader har 

banker genom tiderna kunnat reducera genom stordriftsfördelar samt specialistkunskaper.2 

Emellanåt uppstår det dock störningar i det finansiella systemet3. I Sverige ligger det på 

myndigheter som Riksbanken och Finansinspektionens ansvar att uppmärksamma samt 

justera sådana störningar. Genom att övervaka och kontrollera de finansiella aktörerna kan 

myndigheterna bibehålla stabiliteten och effektiviteten på marknaden. 4

 

Om en finansiell kris uppstår resulterar det ofta i att den ekonomiska aktiviteten stramas åt då 

institutioner ineffektivt fördelar kapital i samhället5. Finanskriser är dock svåra att förutsäga 

och de kriser som har uppkommit under historien har en nära koppling till en riklig 

penningtillgång, en lättillgänglig kreditmarknad, inflation samt en inlånings- och 

kreditexpansion6. En ekonomisk kris som fick betydande konsekvenser för det svenska 

näringslivet inträffande i början av 90-talet till följd av 1985 års avreglering av bankernas 

kreditutlåning, då staten inte längre begränsade bankernas kreditgivning7. Krisen på 90-talet 

!
1 Mishkin & Eakinss, 2006, s. 19 
2 Ibid, s. 376 
3 Ibid, s.391 
4 Lindgren, Wallander & Sjöberg 1994, s.28 
5 Mishkin & Eakinss s.391 
6 Lindgren, Wallander & Sjöberg, 1994 s.28!
7 Lindgren, Wallander & Sjöberg, 1994 s.28 
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är en av flera som har orsakat instabilitet på såväl den nationella som den internationella 

finansmarknaden8.  

 

De senaste årtiondens upprepade kriser har resulterat i ett flertal juridiska samt regelmässiga 

förändringar. Det huvudsakliga syftet med dessa har varit att förhindra att liknande situationer 

inträffar igen.9 En historisk händelse som visade på brister i det finansiella systemet på en 

internationell nivå var när en tysk bank kollapsade på 70-talet. Orsaken till bankens 

undergång var något som inte endast kunde åtgärdas genom nationella medel eftersom 

bankens konkurs grundade sig i valutarisker. Till följd av krisen bildades den internationella 

Baselkommittén 1974, vilket startade som ett samarbete mellan G-1010 länderna. Syftet med 

kommitténs uppkomst var att öka stabiliteten i det finansiella systemet genom ett gemensamt 

synsätt gällande regler, tillsyn av risker samt kapital för internationellt verksamma banker.11 

Samarbetet ledde fram till Basel I, år 1988, där länderna enades om att bankerna var tvungna 

att hålla en viss kapitaltäckning12 av det egna kapitalet för att ge stabilitet på marknaden med 

förhoppning om att öka bankernas trovärdighet hos allmänheten13. 

 

Det flertalet finansiella kriser som uppkom under 90-talet visade dock på att de ramar som 

satts i samband med Basel I inte var omfattande nog. Reglerverket var inte anpassat till de nya 

finansiella instrument som uppkommit vilket ledde till att den beräknade kapitaltäckningen 

inte längre var tillförlitlig. Riskerna var ofta högre än väntat och upptäcktes i ett för sent 

stadium vilket gjorde att lämpliga åtgärder inte hann utföras. För att möta förändringarna på 

marknaden har Baselkommittén utformat Basel II14, vilket är en utökning av det befintliga 

regelverket. Den första februari 2007 var det nya regelverket färdigt att implementeras i 

respektive medlemsland och det är för tillfället en förändringsprocess som pågår bland de 

svenska storbankerna.15  

 

!
8 www.fi.se, 2008-02-08 
9 www.bis.org Bank failures in mature economies, 2004 
10 G-10 länderna består av 11 stycken länder vilka är: Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, 
Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.   
11 www.fi.se, Finansinspektionens tillsyn i ett Basel II-perspektiv (pdf), 2004 
12 Det belopp en bank måste säkerställa och tillhandahålla om motparten fallerar för att trygga verksamhetens möjlighet att 

leva upp till sina åtaganden. 
13 www.bis.org, 2008-02-11 
14 En närmare beskrivning av Basel II finns att läsa vidare om i uppsatsens teoriavsnitt.!
15 www.fi.se Regler/Kapitaltäckning, 2008-02-11 

http://www.bis.org/
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Implementeringen av Basel II kommer för svenska storbanker att innebära en ökad tillsyn från 

Finansinspektionen16. De historiska kriserna har visat på att den statliga regleringen och 

tillsynen har spelat en väsentlig roll för att stabiliteten på den finansiella marknaden ska 

kunna upprätthållas17. En central del med införandet av det nya regelverket är att bankerna ser 

över sin totala riskexponering då det nya systemet bland annat är utvecklat för att göra 

bankernas kapitaltäckning mer riskkänslig18.  

1.2 Bankernas anpassning till Basel II 

Vad införandet av Basel II kommer att innebära är det få som har kunskap om vilket gör det 

intressant att studera fenomenet närmre. En intressant aspekt att undersöka är vad regelverkets 

införande kommer att ha för inverkan på bankernas kreditgivning. Författarnas spontana åsikt 

är att Basel II troligen kommer att medföra en intern förändringsprocess i bankernas 

kreditbedömning av kunder. Regelverket ställer krav på att bankerna ska använda mer 

enhetliga beslutsmodeller samt hantera deras kunder på ett mer likvärdigt sätt. En ökad 

användning av modeller skulle kunna leda till ett större utnyttjande av kvantitativa19 

bedömningskriterier då dessa mått underlättar för bankerna att jämföra företag emellan. 

Möjligen kan införandet av Basel II komma att leda till att ett mindre fokus läggs på 

kvalitativa20 faktorer som exempelvis betydelsen av relationer.  

 

Ett problem vid kreditgivning till småföretag har länge varit den begränsade tillgången av 

finansiell information21, varav bankers relation till den kundgruppen skulle kunna tänkas vara 

extra viktig. En intressant infallsvinkel är därför att se hur banker kommer att hantera 

kreditgivningen till småföretag i och med införandet av Basel II då tillgången till kvantitativ 

information hos dessa bolag ofta är begränsad. En mer kvantitativt inriktad bedömning skulle 

kunna innebära att bankers relationer till kunderna inte kommer vara en lika betydelsefull 

beslutsgrund vid kreditgivning. Om kundrelationerna inte kommer sänka 

transaktionskostnaderna för banker kan det tänkas att de i de fall som är möjliga försöker 

minska den personliga kontakten med kunderna. Det skulle kunna vara fallet med 

småföretagssegmentet.  

!
16 www.fi.se, Regler/Kapitaltäckning, 2008-02-11 
17 Lindgren, Wallander & Sjöberg, 1994, s 29 
18 www.fi.se, Regler/Kapitaltäckning, 2008-02-11 
19 Kvantifierbara mått vid kreditbedömning, som exempelvis nyckeltal. 
20 Exempelvis en låntagares karaktär. 
21 Svensson Kling, 1999, s 4!
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Historiskt sett har relationer och nätverkande mellan banker och företag haft en stor betydelse 

för att minska transaktionskostnader22 vilket kan tänkas ha åsidosatt mer kvantitativa 

bedömningsmått vid kreditgivning. Att frångå relationer skulle kunna innebära 

kostnadseffektiviseringar för bankerna men även ett risktagande i form av att förlora kunder 

till konkurrenter. Basel II skulle även kunna innebära ökade transaktionskostnader för 

bankerna då regelverket är obligatoriskt vilket innebär att bankerna måste anpassa sina system 

samt arbetssätt efter Finansinspektionens nya restrektioner. Om sådant är fallet och om banker 

inte kan hantera transaktionskostnaderna på ett effektivt sätt skulle exempelvis 

småföretagssegmentet kunna vara en utsatt kundgrupp då transaktionskostnaderna oftast är 

höga i förhållandevis till den avkastning banker får i utbyte av detta segment. För att 

minimera transaktionskostnaderna skulle banker kunna vidta åtgärder som resulterar i att det 

blir svårare för denna kundgrupp att bli beviljade krediter.  

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att utreda vilka effekter det nya regelverket kommer att få på bankers 

transaktionskostnader samt vad det kommer att medföra för kredithanteringen av småföretag.  

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 

! Vad har det nya regelverket för inverkan på transaktionskostnaderna vid en 

kreditbedömning till småföretag?  

! Hur kommer kreditbedömning av småföretag att påverkas i och med införandet av 

Basel II? 

! Hur kommer kreditgivningen till småföretag att påverkas i och med införandet av 

Basel II? 

1.2.2 Avgränsning 
För att avgränsa studiens omfattning genomförs endast en fallstudie av en svensk storbank 

och dennes synsätt på införandet av Basel II. Med småföretag menas företag som tillhör 

bankens retailportfölj23 och vars exponeringar inte överskrider 250 000 Euro. Insamlingen av 

det empiriska materialet har skett genom personliga intervjuer där samtliga har utförts inom 

!
22 Silver, 2001, s.3 
23 En utförligare beskrivning om bankens definition på retailportföljen finns att läsa i uppsatsen fjärde kapitel: Riksbankens 
samt storbankens perspektiv 
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Stockholmsregionen. Bankens implementeringsprocess av Basel II började i mars månad 

2008 och implementeringen beräknas vara fulländad innan år 2010. Av den anledningen har 

författarna valt att genomföra en undersökande studie då bankens tidigare erfarenhet och 

kunskaper kring undersökningsobjektet är relativt begränsade.  

1.2.3 Disposition 
För att klargöra upplägget kring uppsatsens kommande delar har författarna valt att använda 

sig av följande dispositionsmodell: 

 

Kapitel 2  Studiens tillvägagångssätt. I kapitel två beskrivs författarnas val av 

metod, vilken består av en kvalitativ ansats tillsammans med en 

fallstudie. Därefter redogörs studiens valda tillvägagångssätt, där 

en utförligare beskrivning ges kring uppsatsen datainsamling samt 

genomförandet av intervjuer. Slutligen återges uppsatsens 

metodproblem såsom källkritik, validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 3  Det nya regelverket och kreditprocesser. I kapitel tre redogör 

författarna för relevanta teorier kring uppsatsen valda 

undersökningsområde. Inledningsvis ges en utförligare beskrivning 

om Baselkommitténs rekommendationer samt om Basel II. 

Därefter beskrivs teorier kring kreditgivning, finansiella modeller 

och transaktionskostnader. 

 

Kapitel 4  Riksbankens samt storbankens perspektiv. I kapitel fyra 

presenteras en sammanställning av den insamlade informationen 

författarna erhållit från storbankens respondenter vid de olika 

intervjutillfällena samt ett uttalande från Sveriges Riksbank. 

 

Kapitel 5  Praktik möter teori. I kapitel fem analyserar författarna Basel II:s 

inverkan på storbankens transaktionskostnader samt 

kredithantering av småföretag. Analysen baseras på de teorier 

författarna valt att beskriva i uppsatsen tredje kapitel samt även 

den empiriska informationen som författarna har införskaffat.  
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Kapitel 6  Reflektioner och framåtblick. I kapitel sex ger författarna svar på 

de undersökningsfrågor som presenterades i inledningskapitlet. 

Slutligen redogörs författarnas egna reflektioner kring 

uppsatsarbetet samt även förslag till vidare forskning. 
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2. Studiens tillvägagångssätt 
___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel redogör författarna för vilka metoder som har använts i uppsatsen. 
Inledningsvis presenteras valet av ansats och därefter studiens valda tillvägagångssätt. 
Slutligen återges källkritik för studien samt en analys av de konsekvenser från de val som 
författarna har gjort.  

_________________________________________________________________________ 

2.1 Val av ansats 
Det finns två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen, kvalitativa respektive 

kvantitativa metoder. De kvalitativa och kvantitativ metoderna har olika utgångspunkter 

beroende på hur uppsatsens data bearbetas och analyseras. Den viktigaste skillnaden mellan 

dessa är hur användandet av siffror och statistik ser ut.24 Båda metoderna har dock en 

grundläggande likhet vilket är deras gemensamma syfte att skapa en bättre förståelse för det 

samhälle vi lever i25.  

Syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet är att skapa en djupare insikt av det problem 

som studeras. Den generella svagheten med en kvalitativ ansats är dock att det kan vara svårt 

att behålla studiens objektivitet.26 En fördel med angreppssättet är att kvalitativa studier 

präglas av en större flexibilitet än vad kvantitativa studier gör då de i större grad är 

strukturerade27. Ett kvantitativt angreppssätt har klara riktlinjer och i bearbetningen av 

information spelar statistiska mätmetoder en central roll28. I kvantitativa studier används ofta 

statistiska analyser vid hanteringen av information vilket i större utsträckning möjliggör att 

forskaren kan generalisera resultatet29. 

Författarna till denna studie har valt att använda sig av en kvalitativ ansats eftersom den är 

mest lämpad för studiens problemområde då en större flexibilitet krävs. Avsikten med 

undersökningen är att förklara problematiken kring studiens valda problemfrågor. Bristen på 

kunskap och forskning om vad Basel II har för inverkan på storbankernas arbetssätt vid 

kredithantering av småföretag har gjort att en omfattande problemställning har valts som 

utgångspunkt. Detta har varit ett medvetet val och anledningen är att flexibilitet ska finnas vid 

!
24 Holme & Solvang 1997, s. 13 
25 Ibid, s. 76 
26 Ibid, s. 14 
27 Ibid, s. 80 
28 Ibid, s. 14 
29 Ibid, s. 87!
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oväntade sidospår i undersökningen, vilket ett kvalitativt angreppssätt förespråkar. Då 

avsikten med studien är att få en djupare insikt i uppsatsens valda problemområde är inte en 

statistisk generalisering30 möjlig, vilket motiverar att det kvantitativa metodsättet väljs bort. 

Valet att inte använda sig av en kvantitativ metod är även den att all data som har bearbetats 

och tolkats är uttalad i ordform då införskaffningen av information skett genom intervjuer 

samt från ett uttalande från Riksbanken. 

2.2 En fallstudie 
Fallstudier kan både vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, dock är majoriteten av dem 

av kvalitativ sort. Det främsta skälet är att kvalitativa studier gör det möjligt att genomföra 

undersökningar som statistisk forskning inte förmår.31. En fallstudie är en undersökning som 

endast omfattar ett eller ett fåtal fall vilka studeras mer detaljerat och i fler dimensioner32. 

Syftet med en fallstudie är att öka förståelsen för ett fenomen genom att studera det på djupet. 

I en fallstudie undersöks ett samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang som sedan används 

som empiriskt underlag.33

Eftersom det finns begränsad tidigare forskning kring Basel II:s inverkan på 

transaktionskostnaderna syftar denna uppsats till att studera undersökningsobjektet djupare. 

Med stöd av tidigare forskning om kreditprocesser samt transaktionskostnadsteori avser 

studien att plocka isär problematiken med regelverket för att se vilka konsekvenser införandet 

kommer få för bankerna. Författarna har valt att endast studera en svensk storbank vilket blir 

uppsatsens fallstudie. Om möjligt, hade det varit intressant att studera samma fenomen på 

olika banker vilket hade kunnat göra att resultaten hade kunnat generaliseras ytterligare. 

2.2.1 Generaliserbarhet 
När resultat i en studie ska generaliseras är det viktigt att skilja på statistisk generalisering och 

analytisk generalisering. Vid en fallstudie kan inte resultatet i statistisk mening generaliseras 

till att gälla för en population. Resultatet från en fallstudie kan däremot analytiskt 

generaliseras till att skapa teori, se mönster samt att utnyttja tidigare teorier som en 

!
30 Lundahl & Skärvad 1999, s.195 
31 Gustavsson 2004. s.117 
32 Lundahl & Skärvard 1999, s.187 
33 Gustavsson 2004, s.118 
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referenspunkt.34 En sådan generalisering genererar nya och förbättrade teorier vilket bidrar till 

en ökad förståelse av fenomenet35.  

Då studiens urval av intervjupersoner är såpass litet kan resultatets generaliserbarhet, vad 

gäller andra bankers kreditgivning till småföretag, ifrågasättas. Ändock anser författarna att en 

generalisering av studiens resultat är möjlig med motiveringen att de svenska storbankerna 

liknar varandra vid många aspekter. Bankerna erbjuder sina kunder likartade produkt och 

tjänster till marginella prisskillnader. De svenska storbankerna rättar sig även efter samma 

lagar och tillsynen över bankerna utövas i samtliga fall av Finansinspektionen.  

Utöver ovanstående resonemang stödjer även tidigare forskning om kreditgivning till 

småföretag en generaliserbarhet av uppsatsen resultat. Dock bör en medvetenhet finnas hos 

läsaren att forskningen om Basel II är begränsad då det är ett relativt nytt regelverk som inte 

fullständigt har implementerats i den svenska bankverksamheten, vilket i sin tur kan försvåra 

en generalisering.    

2.2.2 Anonymitet 
Vid ett genomförande av en fallstudie kan beskrivningen antingen redovisas öppet eller 

återges anonymt. En fallstudie som redovisas öppet kan upplevas som mer intressant och mer 

verkligt. Nackdelen med öppna fall är att det finns risk för att de blir ytliga då dessa kan bli 

rensade från kontroversiell eller annan intressant data. Vid ett anonymt fall finns det däremot 

möjligheter att få tillgång till mer känslig och kontroversiell information.36  

I studien har den undersökta storbanken valt att vara anonym på grund av sekretess skäl. Även 

de intervjuade respondenterna har bett författarna att inte avslöja deras positioner inom 

banken, i uppsatsen, då de hävdar att de i sådant fall skulle känna sig mindre bekväma med 

vissa uttalanden. Då samtliga intervjupersoner har högt uppsatta positioner skulle ett 

avslöjande av positionerna kunna härledas till respondenternas identiteter. 

Författarna är medvetna om det val som har gjorts och dess inverkan på studien. 

Undersökningens syfte är bland annat att ta reda på en banks transaktionskostnader vid 

kreditgivning till småföretag i och med Basel II implementeringen, och intresset i sig ligger 

inte fokuserat på den specifikt utvalda banken utan snarare fenomen som undersöks. Dock har 

!
34 Lundahl & Skärvard 1999, s.195 
35 Gustavsson 2004, s.126 
36 Lundahl & Skärvard 1999, s.193!
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författarna valt att studera fenomenet utifrån en banks synsätt. Att banken är anonym kan då 

göra att möjligheten till en djupare insikt av själva fenomenet kan uppnås med motiveringen 

att banken inte behöver uttala sig med samma försiktighet.  

2.3 Primär- och sekundärkällor 
Datakällor som används i en studie kan antingen anses vara primära eller sekundära. Med 

primära källor menas inhämtad data som är ämnad för studiens syfte, då vanligen via 

intervjuer, enkäter eller observationer. Sekundärkällor är däremot information från dokument 

av olika slag, som exempelvis böcker, artiklar och forskningsrapporter. Datainsamling som 

sker via internet kan ses som en kombination av de båda källformerna då informationen både 

kan anses vara från personer och från dokumentet/databaser. Vid utnyttjandet av såväl 

primära som sekundära källor är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt.37

Studiens primärdata är inhämtad från intervjuer samt från ett uttalat pressmeddelande av 

Riksbanken. Vad berör undersökningens sekundärdata består den av böcker, avhandlingar och 

elektroniska källor.  Böcker har främst används vid uppbyggnad av metod och insamling av 

teori. Vad gäller avhandlingarna samt de elektroniska källorna38 har de använts både i ett 

teoretiskt sammanhang och som underlag för att ge författarna en grundläggande förståelse 

för det fenomen som har studerats.  

Utöver de ovan nämnda informationskällorna försökte författarna även komplettera det 

empiriska materialet med information från Svenskt Näringsliv samt småföretagarföreningen 

Företagarna. Den främsta anledningen till detta val var att försöka få en bredare syn på 

uppsatsens problemområde. Dessvärre var detta inte möjligt då de ovan nämnda 

organisationerna inte kunde ställa upp på intervjuer. Författarnas försök att komplettera 

intervjumaterialet från respondenterna med andra källor försvårades därför, vilket bör finnas i 

åtanke vid vidare läsning. 

För att stärka den empiriska delen ytterligare gjorde författarna även valet att söka efter 

debattartiklar i affärsdatabaser. Information kring Basel II:s inverkan på småföretag visade sig 

dock vara svår att införskaffa. Den information som författarna hittade var ett uttalande från 

Riksbanken och finns att läsa i uppsatsen fjärde kapitel. Trots att yttrandet från Riksbankens 

!
37 Gustavsson 2004, s.52 
38 Finansinspektionens, Riksbanken och Baselkommitténs hemsida!
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talesman är kortfattat anser författarna att källan är ett bra komplement samt att de ökar 

intervjumaterialets trovärdighet då de vill hävda att Riksbanken kan anses vara en säker källa.  

2.4 Intervjuer 
Nedan kommer en utförligare beskrivning av intervjuernas utförande och upplägg. 

2.4.1 Respondenter och utförande 
Studiens empiriska del införskaffades framförallt via personliga intervjuer, sammanlagt fem 

stycken i Stockholmsregionen. Samtliga var såkallade expertintervjuer med anställda som alla 

har höga positioner inom banken. Syftet med expertintervjuerna var att intervjua 

nyckelpersoner som besitter värdefull och djup information om Basel II. Genom att hämta 

information från personer med stor insikt kring ämnet torde det, trots att endast ett fåtal 

intervjuer gjordes, i slutändan leda till en starkare analys. 

Valet av att utföra personliga intervjuer var ett medvetet val då författarnas avsikt var att 

kunna uppfatta respondenternas reaktioner på de ställda frågorna och tolka svaren därefter. 

Det personliga mötet innebar en viss närhet men då varje person endast intervjuades en gång 

uppstod ingen närmre relation mellan de intervjuade och författarna. Respondenterna borde i 

och med detta inte ha påverkats allt för mycket av uppsatsskrivarnas närvaro då de 

sinsemellan förhöll sig relativt objektiva till varandra. Även med hänsyn tagen till att 

intervjuerna skedde i en bekant miljö för respondenterna, då de intervjuades i banklokalerna, 

kan ha fått intervjupersonerna att känna sig mer bekväma. 

Vid varje intervju medverkade två frågeställare. Samtliga intervjuer spelades in vilket 

möjliggjorde ett större engagemang, under samtalen, från intervjupersonernas sida då fokus 

inte behövde läggas på att anteckna de förda diskussionerna. Dock fanns en medvetenhet hos 

författarna att respondenterna kan ha känt sig mindre bekväma i och med att samtalen 

spelades in, vilket kan ha lett till att de uttalat sig med en större försiktighet. Författarna 

gjorde dock en avvägning där de tillsammans konstaterade att nyttan att exakt dokumentera 

den införskaffade informationen vägde tyngre än ovan nämnda nackdel.  

Respondenterna fick i förväg ta del av intervjumallen39 så att möjligheten till förberedelser 

fanns samt möjligheten att göra sig införstådda i vilken riktning och till vilket syfte 

forskningen avsåg. Vid tillfällen då behov fanns att komplettera genomförda intervjuer skedde 

!
39 Se bilaga 1 



14 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

detta via e-mail. Efter intervjutillfällena transkriberades intervjuerna, där materialet sedan 

skickades till respondenterna. Syftet med valet var att undvika eventuella missförstånd. Dock 

så blev inspelningskvalitén på första intervjun dålig och författarna hade därför inte möjlighet 

att transkribera ner intervjun på papper. De har ändock valt att använda sig av innehållet i 

empirin då de anser att det var motiverat att göra detta eftersom innehållet i intervjun i hög 

grad överensstämde med innehållet från de andra intervjuerna.   

2.4.2 Upplägg 
Författarna till studien har använt sig av semistandardiserade intervjuer, vilket innebär att 

intervjufrågorna på förhand var bestämda. Fördelen med denna intervjutyp är att svaren blir 

mer uttömmande vilket kan anses vara mer lämpligt för undersökningen40.  Framförallt med 

tanke på den brist på kunskap och forskning som finns kring Basel II:s effekter på bankers 

kreditbedömning av småföretag. Semistrukturerade intervjuer var även motiverat att använda 

sig av med tanke på att respondenterna hade djupare kunskap om Basel II än författarna. För 

att kunna samla in all relevant information som intervjupersonerna bidrog med behövdes 

därför en mindre strukturerad intervjumetod.  

Vid valet av frågor, har öppna frågor41 använts med den främsta anledningen att respondenten 

gavs utrymmet att ge ett mer utförligt och nyanserat svar. Svarsalternativen var därför av en 

ostrukturerad karaktär vilket gav intervjupersonerna möjlighet att formulera sina egna svar42. 

Avsikten med metodvalet var att författarna i brist på kunskap på området inte ville leda in 

respondenterna på sidospår. Istället var syftet med öppna frågor att locka fram 

intervjupersonernas egna åsikter och funderingar. Författarna har dock varit medvetna om att 

detta kan ha skett på bekostnad av att svaren blir svårtolkade samt svåra att jämföra 

sinsemellan. 

Då uppsatsen är av kvalitativ karaktär är det en fördel att göra intervjuer vid införskaffandet 

av empirisk data. Informationsvärdet ökar eftersom en djupare grund skapas och därmed ges 

även en mer fullständig uppfattning kring det studerade fenomenet.43 Styrkan med kvalitativa 

intervjuer är att underökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal 44 

!
40 Lundhal & Skärvard 1999, s.116 
41 Andersson 2001, s.74 
42 Lundhal & Skärvard 1999, s. 116 
43 Holme & Solvang 1997, s.101 
44 Ibid, s. 99!
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vilket kan tänkas tro skapa en större öppenhet samt en större flexibilitet än vad 

enkätundersökningar kan göra.  

2.5 Metodproblem 
De val som har gjorts under uppsatsen gång, medvetna så väl omedvetna, har alla kommit att 

påverka studiens resultat. Författarna vill reservera sig från att öppet påstå att det valda 

metodsättet är det bästa och vill därför nedan beskriva vad de olika valen kan ha medfört för 

konsekvenser. Författarna vill dock poängtera att det under uppsatsperioden ständigt försökt 

att påminna sig om vikten av att vara objektiva. 

2.5.1 Källkritik 
Vid källkritik finns det i huvudsak tre krav som tillämpas vid bedömning av källor. Det första 

kravet är samtidskravet, vilket innebär att källan ska ligga nära i tiden45. Vad det gäller 

studiens primärdata kan kravet anses vara uppfyllt då intervjuerna gjordes under 

uppsatsperioden. Delar av den sekundärdata samt teori som har använts anses vara äldre, dock 

inte senare än 90-talet. Trots detta anser författarna att kravet är uppfyllt även ur denna aspekt 

då dessa böcker och avhandlingar innehåller teorier som än idag används.   

Det andra kriteriet är tendenskritik, vilket är krav på att det inte ska finnas ett egenintresse vid 

tolkning och återberättelse av information så att texter inte har förvrängts eller vinklats46. 

Genom arbetets gång har författarna försökt hålla ett kritiskt förhållningssätt till valet av 

sekundärkällor men även vid tolkning av intervjumaterialet. För att undvika en vinklad bild av 

den empiriska datan valde författarna, som även ovan finns beskrivet, att sända de 

transkriberade intervjuerna till respektive respondent för att undvika eventuella missförstånd. 

Dessutom har uppsatsen inte varit ett uppdrag från banken, utan endast ett samarbete, vilket 

har gjort att författarna inte har haft något egenintresse att styra studiens resultat i någon 

speciell riktning som skulle uppskattas av uppdragsgivaren.  

Sista kravet på källanvändning är beroendekriteriet, vilket syftar till att kontrollera att källorna 

är oberoende av varandra47. Vid beroendekritiken av primärkällor är det viktigt att 

uppmärksamma om respondenterna återger svar som kan vara inhämtade från samma källa, 

exempelvis från ett dokument eller en konferens. Det är även möjligt att respondenter utbyter 

information med varandra genom personliga kontakter vilket kan ha påverkat uppsatsens 
!

45 Gustavsson 2004, s.85 
46 Ibid, s.85 
47 Ibid, s.85!
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beroendekritik. Gällande vissa sekundära källor finns det även risk för ett beroende då det 

finns forskare som har refererat tillbaka till egen tidigare forskning. 

Kritik kan riktas mot att det empiriska materialet är inhämtat från anonyma källor vilket i sin 

tur kan skapa tvivelaktighet hos läsaren. Författarna är medvetna om detta och motsätter sig 

inte läsarens rätt till ett kritiskt förhållningssätt till den information som uppges i uppsatsen 

fjärde kapitel. Dock vill författarna återigen betona vikten av att använda en anonym 

informationskälla. Om situationen hade varit den omvända, det vill säga om banken istället 

hade valt att träda fram, skulle det kunna ha påverkat kvalitén i intervjupersonernas svar på 

grund av viss försiktighet. Det skulle i sin tur kunna ha haft en negativ inverkan på uppsatsens 

analys då den hade grundats på bristfällig empiri.  

3.5.2 Validitet  
Med validitet avses att studien verkligen mäter det som är avsett att mätas48. Validitet kan 

delas in i två grupper, inre och yttre. Med inre validitet menas i vilken utsträckning resultatet 

besvarar problemfrågorna.49 Med yttre validitet avses huruvida resultatet överensstämmer 

med den totala populationen50.  

Vad berör uppsatsen inre validitet har författarna försökt att stärka den genom öppna 

svarsalternativ där respondenterna har getts möjligheten att diskutera fenomenet på såväl 

djupet som på bredden. Det har i sin tur gett ett bra underlag för studiens analys och ökat 

möjligheten till att få tillräckligt med information för att kunna besvara studiens brett 

formulerade problemfrågor. Ett rikligt informationsunderlag kan dock orsaka svårigheter med 

den inre validiteten eftersom det försvårar för författarna att sålla ut den information som är 

mest relevant för frågeställningarna.  

Vad berör undersökningens yttre validitet har ett av huvudmålen med intervjuerna varit att 

införskaffa objektiv data, för att kunna få en sannhetsenlig bild av verkligheten. Valet att 

intervjua fem personer kan dock skapa problem när det kommer till generaliserbarhet då 

resultatet inte behöver vara representativt för helheten. Författarna vill ändock påpeka att 

samtliga respondenter i hög grad är involverade i implementeringen av det nya regelverket. 

Valet att intervjua dessa experter torde minska subjektiviteten då informationen, enligt 

!
48 Ejvegård 2003, s.73 
49 Lundhal & Skärvard 1999, s.150 
50 Ibid, s.151 
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författarna, kan klassas som mer faktabaserad vilket med stor sannolikhet även borde 

förstärka studiens giltighet.   

2.5.3 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra ska komma fram till samma 

resultat när de studerar samma fenomen51. En studie anses med andra ord ha hög reliabilitet 

om olika och oberoende mätningar av ett och samma undersökningsobjekt ger samma eller 

liknade resultat52. 

Författarnas ambition med studien har varit att uppnå en hög reliabilitet och de har därför av 

den anledningen försökt att hålla sig objektiva vid tolkning och införskaffade av information. 

För att öka den insamlade empiriska informationens trovärdighet har författarna därför, för att 

säkerhetsställa att inga misstolkningar har gjorts, skickat en skriftlig sammanfattning av 

intervjuerna till respondenterna efter intervjutillfällena. Möjligheten till redigeringar i 

materialet har därmed funnits. Författarna anser ej att eventuella redigeringar skulle ha haft en 

negativ påverkan på uppsatsen resultat då de vill poängtera att trovärdigheten med högsta 

sannolikhet torde öka om den information som använts i uppsatsen fjärde kapitel har varit 

sannhetsenlig med vad respondenterna har uttalat sig om under intervjutillfällena. 

Vad som kan tänkas ha sänkt studiens reliabilitet är att empirin till större delen har grundats 

på ett fåtal intervjuer, där samtliga av dessa har speglat enskilda individers uppfattningar. 

Författarna har varit väl medvetna om detta och har därför försökt att stärka reliabiliteten 

genom att vidta andra åtgärder. Dessa åtgärder har varit att ställa samma intervjufrågor vid 

samtliga tillfällen samt att hålla intervjuerna i liknade miljöer. I detta fall tjänstemännens 

arbetslokaler, vilket torde ha fått dem att känna sig mer bekväma samt minskat chanserna att 

olika yttre faktorer53 skulle ha störst dem under intervjuernas gång. 

!
51 Wibeck 2000, s. 119 
52 Home & Solvang 1997, s. 163!
53 Exempel på yttre faktorer, det vill säga om intervjuerna hölls på offentliga platser, kan vara förbipasserande personer och 
trafikstörningar. 



18 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3. Det nya regelverket och kreditprocesser 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsens femtekapitel. 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till Baselkommitténs rekommendationer därefter följer 

en mer detaljerad redogörelse kring Basel II och innebörden av det nya regelverket. Vidare 

beskrivs teorier kring kreditprocesser samt teorier kring ett företags organisationsstruktur 

och dess påverkan vid beslutsfattande. Slutligen behandlas teorier kring finansiella modeller 

och om generella egenskaper vid en affärsrelation samt transaktionskostnadsteorier. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Baselkommittén 

Idag består Baselkommittén av 13 länder vilka är: Belgien, Frankrike, USA, Holland Italien, 

Japan, Kanada, Luxemburg, Spanien, Sverige, Storbritannien, Schweiz och Tyskland, där 

varje land representeras av respektive lands centralbank. Kommitténs huvudsakliga syfte är 

att skapa en internationell stabilitet på den finansiella marknaden. Nämnden har däremot 

ingen auktoritet över medlemsländerna och dess restriktioner är inte bindande. Det 

övergripande målet är istället att verka som ett vägledande organ vars främsta arbetsuppgifter 

är att sätta upp riktlinjer och rekommendationer för hur respektive lands finansiella aktörer 

bör agera. Att utöka förståelsen för tillsynsfrågor och att förbättra bankövervakningen runt om 

i världen är en väsentlig del i Baselkommitténs arbete. För att kommissionen ska kunna 

utveckla generella standarder och rekommendationer utbyts nationell information om 

tillsynsfrågor, attityder och tekniker mellan länderna. Ansvaret för att dessa regler slutligen 

implementeras i respektive medlemslands lagstiftning ligger dock på det individuella landets 

myndigheter. I Sverige är det Finansinspektionen som utför tillsynen över den svenska 

bankverksamheten.54 Implementeringen av Basel II påbörjades i Sverige första februari 

200755. Ännu har dock inte alla banker hunnit anpassa deras interna system till det nya 

regelverket56.  

3.1.1 Basel II 
Basel II är uppbyggt av tre pelare.  I pelare 1 beräknas den kapitaltäckning ett företag, 

exempelvis en bank, måste hålla vid en specifik tidpunkt för att motsvara kapitalkraven för 

!
54 www.bis.org, Monetary and / financial stability/Basel Committee on Banking Supervision ,2008-02-11 
55 www.fi.se Regler/Kapitaltäckning, 2008-02-11 
56 www.fi.se, Att mäta risk (pdf), 2007  

http://www.bis.org/
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kreditrisker, marknadsrisker samt operativa risker. Pelare 2 innehåller kravet på en samlad 

risk- och kapitalbedömning, först från bankens sida, men sedan också Finansinspektionens 

bedömning av hur stor del av riskerna som kapitalkravet i pelare 1 täcker. Den sista pelaren, 

pelare 3 ställer krav på att företag ska offentliggöra information om sin kapitaltäckning och 

riskhantering.57

De nya kapitaltäckningsreglerna under pelare 1 tillåter finansiella aktörer att beräkna 

kapitalkravet för kreditrisk genom två olika metoder Schablonmetoden och den så kallade 

Inter riskklassificerings metoden (IRK-metoden). Schablonmetoden är en riskkänslig metod 

då aktörer tillåts att använda kreditriskbedömningar från etablerade kreditvärderingsinstitut. 

Det innebär att exempelvis banker får grunda sin riskbedömning på rating utifrån godkända 

ratinginstitut.  I och med det nya regelverket får aktörerna möjlighet att använda sig av 

ytterligare en metod, IRK-metoden vid beräkning av kapitalkravet.  Genom denna metod kan 

risken mätas i tre dimensioner vilka är, sannolikheten för fallissemang, förlust givet 

fallissemang och exponering vid fallissemang. Dessa tre mått ger tillsammans den förväntade 

förlusten.58

Den risk som inte tas upp av pelare 1 är den enskilda aktörens risk som uppkommer i 

samband med verksamheten denne bedriver. Framför allt tas inte hänsyn till alla aspekter av 

företagets individuella kreditportfölj, riskhanteringssystem samt interna kontroll. Pelare 2:s 

syfte är därför att åstadkomma en individuell bedömning som ett komplement för att uppfylla 

Finansinspektionens generella krav.59

Idag väljer många banker att hålla en högre kapitaltäckning än minimikravet. Det bland annat 

för att kunna uppnå ett bättre kreditbetyg och där igenom även en lägre upplåningskostnad, att 

ge utrymme för expansion eller för att ha en buffert för kreditförluster vid lågkonjunktur.  

Pelare 2 förutsätter däremot att alla banker måste hålla en kapitalteckning som ligger över den 

legala minimum nivån då hänsyn tas till verksamhetens totala riskexponering. Om 

Finansinspektionen i det enskilda fallet anser att riskerna i en banks verksamhet är så stora att 

den vanliga miniminivån inte är tillräcklig har myndigheten befogenhet att fastställa ett högre 

kapitaltäckningskrav för banken i fråga. Därmed kan Finansinspektionen ingripa i ett tidigt 

stadium för att förhindra så att bankens kapitaltäckning inte sjunker under den legala 

!
57 www.fi.se, Regler/Kapitaltäckning, 2008-02-11 
58!www.fi.se, Att mäta risk (pdf), 2007!
59 www.fi.se, Riskmätning och kapitalkrav II (pdf), 2002 
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miniminivån.60   

 

Den tredje pelaren har tillkommit för att kunder och investerare ska kunna dra nytta av 

marknadskrafterna i stabilitetsfrämjande syfte. Det på grund av att bankerna måste delge 

kunder, investerare och andra motparter information om bankens finansiella styrka och 

riskprofil ges incitament till banken att uppträda så att systemriskerna minskar.61

3.2 Processen vid en kreditbedömning 
En kreditbedömning består av två delar. Den ena avser fortlevnaden av företaget och dess 

framtida intjänings- och betalningsförmåga, den andra avser säkerheternas framtida 

realisationsvärde.62 I praktiken visar det sig vara risken vid betalningsinställelser och konkurs 

som står i fokus63. 

Kreditbedömaren provar sig fram i sitt arbete och erhåller erfarenheter med tiden. Utöver 

bedömarens erfarenheter är även personkemi, känsla och intuition faktorer som har stor 

betydelse för bedömningens utfall.64 Bedömaren kan dock göra två felaktiga beslut när ett 

företags framtida betalningsförmåga fastställs. Om den verkliga risken underskattas kan 

krediter beviljas till ett företag som inte är en kreditvärdig kund vilket leder till förluster som 

konsekvens. Alternativt kan bedömaren avslå en kreditvärdig kunds ansökan vilket leder till 

utebliven vinst och/eller försäljningsintäkt.65

3.2.1 Kvalitativa och kvantitativa faktorer styr kreditbedömningen 
Den typ av information som används vid ett beslutfattande kan både vara av kvalitativ och 

kvantitativ karaktär. Om informationen går att kvantifiera anses den vara kvantitativ.66 

Traditionellt sätt använder banker olika finansiella modeller för att utvärdera småföretags 

förmåga att överleva samt betala ränta och kapital enligt låneavtalet67. Genom att tillämpa 

beslutsmodeller kan olika bedömningskriterier kvantifieras och sammanställas i en 

övergripande bedömning68. Modellerna fokuserar på analysen av kapaciteten som är baserad 

!
60 www.fi.se, Riskmätning och kapitalkrav II (pdf), 2002 
61 Ibid 
62 Svensson 2003, s. 12 
63 Ibid, s.17 
64 Ibid, s. 13 
65 Ibid, s. 14 
66 Ibid, s.29 
67 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 4 
68 Ibid, s. 8!
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på finansiella nyckeltal, vilka generellt fås via balans- och resultaträkningen. Nyckeltalen 

används för att bland annat fånga ett företags lönsamhet, likviditet samt soliditet.69

I litteraturen behandlas ofta en modell av Altman där en kreditbedömning ska utgå från fem 

C:n, kapacitet (capacity), karaktär (character), kapital (capital), säkerhet (collateral) samt 

förhållanden (conditions). Bedömningsmodellen tar främst upp kvantitativa faktorer men även 

en kvalitativ faktor, karaktär.70 Fördelen med kvantitativa bedömningskriterier är att dessa 

mått lätt kan föras vidare inom organisationen utan att informationen tolkas felaktigt eftersom 

kvantitativa mätningar utvärderas genom en mattematisk analys. Kvalitativ information är 

också av vikt och kan även många gånger vara enklare att tolka, dock bör inte glömmas bort 

att dessa mått ofta grundar sig på en subjektiv bedömning.71

Green är en författare som tar upp två anledningar till varför det är tänkvärt att, utöver 

kvantitativa mått, använda sig av kvalitativa mått vid en kreditbedömning. För det första kan 

kvalitativa bedömningsfaktorer ge en bättre förståelse för företagarens drivkraft. En genuin 

förståelse av företagande menar Green i större utsträckning kunna förutsäga företagets 

utveckling i ett tidigare stadium än vad en renodlad kvantitativ analys kan göra. För det andra 

har det tidigare ansetts vara ett hinder att det i Sverige endast funnits ett fåtal företag inom 

varje bransch vilket har begränsat möjligheten till en ingående kvantitativ analys som kan 

anses vara godtagbar ur ett statistiskt perspektiv.72

Ekonomiska modellerna fokuserar på kvantitativ information. Som komplement till detta kan 

kvalitativa faktorer som karaktären av låntagaren, vilket kan spegla ärlighet, kompetens samt 

villigheten att betala tillbaka lånet spela in i en bedömning73. En konsekvens av att grunda 

bedömningar på en för stor del kvalitativa mått, som även ovan finns noterat, är att det ofta 

blir en subjektiv bedömning vilket kan försvåra möjligheten att göra jämförelser mellan 

företag74. 

3.2.2 Inhämtningen av information 
Vilken information som används och vilka informationskällorna är beror bland annat på de 

regler och rutiner kreditbedömaren har, kreditgivarens organisationsstruktur, sociala nätverk, 

!
69 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 4 
70 Ibid, s. 4 
71 Silver 2001, s. 29 
72 Green 1997, s. 28 
73 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 4 
74 Svensson Kling 1999, s. 118!
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företagets storlek, kreditbelopp och löptid75. Enligt Svensson Kling är bedömarens 

geografiska marknad en betydelsefull faktor vid inhämtning och användning av information. 

Studier har visat att det på mindre orter är viktigare med kunskap om marknadens aktörer och 

de sociala nätverken än vad det är i storstadsområden. Kreditgivare utanför storstadsområdena 

använder sig mer av nära relationer till företagen samt utnyttjar oftare de sociala nätverken. 

De förlitar sig i större utsträckning på informella kontrollsystem samt kvalitativ information. 

Tillgången på information från andra företag och framför allt den lokala bankstyrelsen är 

större på mindre orter vilket ger fler möjligheter att verifiera muntlig information från 

företagens ledning eller ägare. I storstadsområden baseras bedömningen i huvudsak på 

information som hämtas in direkt från företagen och offentligt tillgänglig information. 

Årsredovisningar blir den enda förhållandevis objektiva informationskällan som verifierar 

företagsledningarnas muntliga information om bolaget och dess framtidsplaner.76    

3.2.3 Organisationsstrukturens inverkan på beslutsfattandet 
Oftast råder det informationsasymmetri mellan ett företag och en bank då föreståndaren till 

företaget har större kunskap och information om bolaget.  Det kostar att ta fram information 

och bankers huvudsakliga syfte med att hitta upplysningar om ett företag är att ta reda på hur 

stor betalningsförmåga samt betalningsvilja ett bolag har för att kunna betala tillbaka sina 

skulder. En möjlig väg för banker att införskaffa information till lägre kostnader är att 

upprätthålla en geografisk närhet i sin relation till sina kunder.77  

Bankers kreditgivning kan både styras från en central- eller decentraliserad nivå. Beroende på 

hur en banks kontrollsystem är utformat läggs olika stor tyngdpunkt på kvalitativa och 

kvantitativa bedömningskriterier. Generellt sett är det vid en decentraliserad 

organisationsstruktur mer behändigt att använda sig av kvalitativa bedömningskriterier vid 

kreditgivning än vid ett centraliserat styre där objektivitet i form av kvantitativa mått är mer 

tillämpbart.78 Banker med ett centraliserat styre använder sig i större utsträckning av 

datoriserade kreditbedömnings system där fokus endast läggs på kvantitativa mått. 79  

!
75 Svensson 2003, s. 15 
76 Svensson Kling 1999, s. 66, 240 
77 Silver 2001, s. 17-19 
78 Ibid, s. 2 
79 Ibid, s. 31!
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3.2.4 De finansiella modellernas begränsningar  
Basen för bankmännens kreditbedömning är tillgången till korrekt, relevant samt aktuell 

information, speciellt vad berör ägaren och företagsidén. Många småföretag förändras 

ständigt och verkar i en komplex miljö.80 I riskhanteringsavseende är ett automatiserat 

kreditsystem mindre användbart eftersom småföretag kräver en mer frekvent 

informationsinhämtning och speciella analysverktyg.81 Ur den synvinkeln är inte de 

finansiella modellerna effektiva vare sig ur ett teoretiskt eller praktiskt perspektiv vid en 

kreditbedömning av småföretag. Det finns därför ett antal brister i de finansiella modellerna.  

För det första är inte den finansiella teorin helt anpassad till småföretag då teorin fokuserar på 

nyckeltal och analys som är mer passande för större företag. Småföretagens sammansättning 

av säkerheter och lån ser annorlunda ut och de befinner sig ofta i en annan situation än vad de 

mer etablerade företagen gör. Mindre företag har tillexempel ofta bristfälliga resurser när det 

kommer till kompetens, leverantörer samt kunder. Det betyder att om småföretag blir 

bedömda utifrån traditionella finansiella modeller, blir de också bedömda utifrån samma 

förhållanden som ett större företag. Konsekvensen blir att småföretag vid bedömningen anses 

vara sämre i relation till större företag. Det innebär även att annan information som skulle 

kunna vara relevant vid en bedömning av småföretag inte kommer att observeras.82  

För det andra fokuserar finansiella modeller till största del på kvantitativa faktorer vilket tyder 

på att det är lätt att tillhandahålla denna typ av information. Anledningen till att kvantitativa 

bedömningskriterier har använts beror på att de lätt kan mätas och inte för att de är det bästa 

prognosvärdet. Det gör att det inte har utvecklats ett likvärdigt bedömningssätt för kvalitativa 

faktorer. En annan konsekvens är att det inte tas hänsyn till information som inte är möjlig att 

kvantifiera men som skulle vara relevant vid en kreditbedömning.83  

Till sist tillhandahåller modellerna huvudsakligen endast verktyg för hur redan tillgänglig 

information ska analyseras. De förklarar inte hur informationen om småföretag ska nå 

bankens kreditbedömare. I situationer då informationen är bristfällig spelar det inte någon roll 

hur välutvecklade metoden för analysen är. Avsaknad eller låg kvalitet på informationen är ett 

svårt problem vid kreditbedömning av småföretag. På grund av den knappa informationen och 

den osäkra framtiden är den initiala bedömningen av ett mindre företags utveckling en dålig 

!
80 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 14 
81 Svensson Kling 1999, s. 255 
82 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 14 
83 Ibid, s. 14 
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framtida prognos.84 Då småföretag har en liten del tillförlitlig och objektiv information 

tillgänglig måste bedömningen till större del grundas i en utvärdering av ägaren som person. 

Kreditbedömaren kan reducera osäkerhet genom att se till ägarens personlighet vilket gör att 

bedömaren måste gå på intuition och personkemi.85

3.3 Svårigheter för småföretag att få tillgång till kapital  
Småföretag möter olika typer av finansieringsproblem genom deras livscykel. De har inte 

tillgång till den officiella kapitalmarknaden vilket gör att de vanligtvis är beroende av 

banklån, utöver sitt egna kapital och leverantörskrediter. Dessvärre så upplever bankmän att 

hanteringen av småföretag är en större risk än hanteringen av större företagsaffärer vilket 

försvårar möjligheten till banklån för småföretagen.86

Att höja räntan skulle sannolikt kunna minska efterfrågan på krediter men på grund av 

problem med negativt urval samt osäker lojalitet väljer kreditgivarna istället att reducera 

tillgängligheten på krediter. Endast företag med hög kreditvärdighet beviljas lån och det 

centrala vid identifiering av dessa företag är säkerheter, real- samt namnsäkerheter. Detta är 

speciellt ett problem för kreditvärdiga småföretag som har bristfällig säkerhetsmassa.87 

Bankers och kreditgivares sätt att hantera osäkerhet på innebär därav också att vissa typer av 

företag kommer att missgynnas så länge det inte finns några alternativ eller komplement till 

säkerheter som medel för kreditgivarnas riskgardering88. 

Informationsasymmetrin är större mellan småföretags ägare och kreditbedömaren än mellan 

större företags ledning/ägare. Stora publika bolag är ständigt övervakade av media och 

beroende av att information förmedlas till potentiella investerare.89 Informationsasymmetri är 

även mer påtaglig för småföretag. En anledning är att företagen ofta är beroende av en enda 

person, ägaren. Kostnaden för att samla information är även relativt hög i situationer då 

transaktioner uppkommer sporadiskt och är små.90 Möjligheterna att övervaka småföretag är 

inte heller tillräckliga för att övervinna företagens informationsövertag. Genom avtal kan 

kreditgivarna reducera osäkerhet och tillhandahålla incitament för företagets ägare att anta 

samma mål, men ju mer asymmetrisk informationsfördelningen är desto högre osäkerhet och 

!
84 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 14!
85 Svensson Kling 1999, s. 116 
86 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 1 
87 Svensson 2003, s. 29 
88 Ibid, s. 30 
89 Ibid, s. 29 
90 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 1 
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mindre benägenhet har bedömaren att bevilja krediter.91 Genom relationer med kunder finns 

möjlighet att reducera informationsasymmetri mellan kreditgivare och företag. En långvarig, 

stabil och nära relation gör även att företag har möjlighet att visa banken dess kreditvärdighet 

genom sina handlingar.92  

3.4 Transaktionskostnadsteorins grundläggande antaganden 
Williamsson baserar transaktionskostnadsteorin på två antaganden, begränsad rationalitet och 

en individs opportunism. En individs begränsade rationalitet innebär enligt Williamsson att 

individen inte rationellt kan resonera sig fram till ett bästa handlingsalternativ då det finns 

obegränsad information att inhämta. Då det är svårt för individen att göra ett optimalt beslut 

kan denne inte heller med full säkerhet se alla konsekvenser av olika handlingsalternativ. 

Benämningen opportunism innebär att individer eller företag handlar efter egenintresse. För 

att reducera osäkerheten i en affärsförbindelse samt för att försäkra sig om att motparten 

uppfyller sina åtaganden kan köpande part enligt Williamsson vidta säkerhetsåtgärder för att 

kunna reglera motpartens opportunism.93  

Transaktionskostnader kan delas in i tre olika kategorier, vilka är sökkostnader, 

kontraktkostnader och kontrollkostnader94. Sökkostnader är de kostnader som uppkommer i 

sökandet att finna en motpart i en affärsuppgörelse samt att ta reda på kostnader för pris, 

kvantiteter och villkor. Kontraktkostnader är de kostnader som tillkommer då två aktörer 

förhandlar och upprättar kontrakt medan kontrollkostnader är kostnader som uppstår i 

samband med att en aktör kontrollerar att motparten följer överenskommelser enligt avtalet. 

Kontrollkostnader kan även uppkomma om motparten ej följer uppsatt avtal men då i form av 

bestraffningskostnader. 95

För att begränsa transaktionskostnader kan parter inleda ett långsiktigt samarbete med 

varandra vilket ger incitament till ärlighet hos aktörerna då de förväntar sig att även göra 

affärer med varandra i framtiden. 96  

!
91 Svensson 2003, s. 29 
92 Svensson & Ulvenblad 1995, s. 1 
93 Williamsson, O E 1981. s. 548-577 
94 Bjuggren & Skogh 1989, s. 21-23 
95 Ibid, s. 21-23 
96 Ibid, s. 21-23!!
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3.4.1 Generella egenskaper i en affärsrelation 
Gummesson sammanfattar utifrån gjorda studier av relationer, nätverk och interaktion 

generella egenskaper som kännetecknar en affärsrelation97. Samarbete är en av dem och 

förekommer överallt i affärslivet, både i form av en kontinuerlig affärsrelation alternativt i 

form av en engångsföreteelse. Graden av samarbete kan i sin tur ställas mot graden av 

konkurrens. Gummesson hävdar att en hög grad av samarbete i kombination med en låg grad 

av konkurrens ger rätt förutsättningar för att två affärsparter ska kunna upprätthålla ett 

långsiktigt och harmoniserat förhållande.98 Om en relation kan kategoriseras som 

betydelsefull läggs från parternas sida ett större engagemang på att se till att relationen 

fungerar. 99 Styrkan i ett nära samarbete mellan två affärsparter anses ofta vara att de kan lita 

på varandra då affärsrelationen har etablerat ett förtroende, därav reduceras eventuell 

osäkerhet i förhållandet. De flesta affärsrelationerna är asymmetriska då ena parten oftast har 

övertaget. För att en långsiktighet i samarbetet ska kunna upprätthållas krävs det en välvilja 

från båda parter samt att ingen utnyttjar sitt maktövertag i allt för hög grad. I en långsiktig 

relation tvingas parterna att anpassa sig till varandra, genom adaption kan dock en 

effektivisering av relationen ske då parterna kan utnyttja den intensivare och effektivare. 100

Lojalitetsmatrisen101 är en relationsmodell Gummesson använder sig av för att beskriva 

förhållandet mellan ett företag och dess kunder. Matrisen kombinerar ett företags attraktivitet, 

som den upplevs av kunden, med relationsstyrka. I det översta högra hörnet under kategorin 

ambassadör placeras de mest nöjda kunderna. Dessa kunder finner företaget mycket attraktivt 

och har en stark relation till den andra parten.  Den kundgrupp som tillhör den lojala kategorin 

är något mindre entusiastiska än ambassadörerna. Riskkundgruppen menar Gummesson vara 

ett lätt byte för konkurrenter medan på jakt gruppen och den förlorade kundgruppen anses 

vara angelägen efter ett samarbete med en konkurrent till företaget. 102

 

 

  

!
97 Gummesson 2002, s. 37 
98 Ibid, s. 38 
99 Ibid, s. 38 
100 Ibid, s. 40 
101 Se figur 1 
102 Gummesson 2002, s. 270!
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Figur 1: Hämtad från Gummesson 2002, s. 271 

 

3.4.2 Att handla under osäkerhet 
I situationer där vi måste agera trots osäkerhet och risk är förtroende en viktig faktor. 

Tillit/förtroende blir en väl genomtänkt strategi för att hantera den osäkerhet som råder samt 

för att få kontroll på framtiden. Tillit är i synnerhet viktigt vid omständigheter där 

informationen är bristfällig och då det råder osäkerhet kring andras handlingar. Att visa 

förtroende är detsamma som att förutse framtiden och att handla som om framtiden var säker, 

tillit bygger på andras handlingar.  Att agera i osäkra eller icke kontrollerbara situationer 

innebär att en individ tar risker, chanser, eller ”bettar” om det som väntar dem framåt i 

tiden.103

 

Tillit är de korrekta förväntningarna om andra individers handlingar vilka i sig har en 

inverkan på personens egna val av handlingar. Tillit är endast involverat då den förväntade 

tilliten ger en inverkan på ett beslut. Dock betalar sig tilliten först i framtiden som ett tecken 

på ett lyckat beslut.104  

 

Förutom förtroende kan en individ även använda sig av en motparts anseende, vilket 

motsvarar ett register över tidigare handlingar. Detta register refererar till tidigare uppförande 

vilket kan spegla de framtida handlingarna som förväntas av samma individ, exempelvis om 

en individ tidigare har varit ärlig. Detta visar även på om en individ har mött den andra 

partens förtroende, exempelvis om individen betalade tillbaka lånet i tid.105 Oberoende av 

innebörden av tidigare handlingar är det viktigt att uppvisa ett register med ett konsekvent 
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mönster för att kunna värdera en individs rykte. Det är avgörande för motparten, om en 

affärsrelation ska etableras, att veta att en individ eller ett företag alltid har agerat på ett 

förtroendegivande sätt. Desto bättre och längre parterna har känt varandra samt även att det 

finns ett konsekvent register, som uppvisar tillförlitlighet, desto större möjlighet ges för en 

individ att skapa tillit för sin motpart.106  

 

För att uppskatta en individs trovärdighet kan både utseende och uppträdande användas som 

bedömningskriterier. Individer tenderar att lita mer på motparter som är artiga, har ett gott 

uppförande och är självbehärskade då det signalerar trovärdighet. Tillit beror inte endast på 

hur en individ ser ut utan även vad denne har, exempelvis vilken bil, bostad eller område 

denne bor i.107 En individ kan ge signaler, genom beslut och handlingar, som gör att 

motparten ökar sitt förtroende för individen. Individen kan på förhand visa på framtida 

trovärdighet genom förbindelser som innebär att denne avstår en del av sin frihet.108  

3.4.3 Spelreglernas inverkan på transaktionskostnader 
Institutioner är de spelregler som existerar i ett samhälle, även kallade restriktioner som är 

utformade av människor vilka anger formerna för mänsklig samverkan109. Spelreglerna kan 

vara av en formell art, det vill säga regelverk och lagar, eller ha en informell karaktär, i form 

av konventioner och beteendenormer. Institutionerna ger struktur vilket minskar osäkerhet vid 

ett mänskligt samspel då de fastställer regelbrott samt bestraffningsåtgärder.110 Utöver det är 

institutionernas uppgift att upprätthålla en stabil struktur för samspel. Stabiliteten förhindrar 

däremot inte möjligheterna för strukturen att förändras.111 I brist av formella regler kan istället 

hårt knutna sociala nätverk i form av informella regler skapas för att uppnå stabilitet112.  

North gör en uppdelning mellan institutioner (spelregler) samt organisationer (spelarna) i ett 

samhälle113. Till organisationer hör politiska, ekonomiska och sociala enheter. Dessa 

organisationer uppkommer för specifika syften till följd av de möjligheter som de existerande 

spelreglerna ger.114 Institutionerna påverkar ekonomins beteende genom sin inverkan på 

kostnaderna vid införande eller förändring av regler. När spelarna anpassar sig till 
!

106 Sztompka 2000, s. 72 
107 Ibid, s. 79 
108 Ibid, s. 91 
109 North 1993, s. 16 
110 Ibid, s. 17-18 
111 Ibid, s. 20 
112 Ibid, s. 67 
113 Ibid, s. 18 
114 Ibid, s. 19!
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spelreglerna uppkommer såväl transaktions- som transformationskostnader vilka tillsammans 

utgör den totala kostnaden.115 Vid införandet av institutioner behöver det dock inte alltid 

medföra lägre kostnader för samspel då de som skapar reglerna främst är fokuserade på de 

juridiska teknikaliteterna116. 

Om transaktionskostnader vore noll skulle det innebära att de ekonomiska och politiska 

besluten alltid skulle vara effektiva. De beslutsmodeller som då används skulle därav vara 

fulländade modeller.117 Tillsynen kan då anses som fullkomlig och institutionerna har ingen 

verkan118. I praktiken måste aktörer ofta handla utifrån ofullständig information vilket ger 

osäkerhet. Individer måste som komplement därför göra egna tolkningar, som i sin tur kan 

leda till att ständigt ineffektiva beslut tas. När aktören försöker tyda det komplicerade 

problemet används ofta en ofullständig subjektiv modell.119 I situationer med begränsad 

information och begränsad förmåga att behandla informationen reducerar institutionerna 

kostnaderna för ett mänskligt samspel120. I avsaknad av restriktioner kan den asymmetriska 

informationen leda till att det inte sker något byte då det är omöjligt att utöva tillsyn121. Med 

ofullständig information kommer samarbetslösningar att spricka enligt North och 

institutionernas huvudsakliga uppgift blir därför att förse individer med så mycket information 

att de kan övervaka efterlevnaden122. Om ingen känner till lösningen på ett problem vid 

hantering av osäkerhet och om korrekt information blir för kostsam att införskaffa bör 

beslutsfattaren istället undersöka alternativa sätt att lösa varje enskilt problem på ett effektivt 

sätt.123  

Vid en transaktion kan det vara för kostsamt att inhämta begriplig eller helt korrekt 

information eftersom den måste inhämtas från ett flertal olika källor. Information är 

nödvändigt att införskaffa däremot måste kostnaden vägas mot nyttan. För att transaktionen 

inte ska bli för kostsam bör beslutsfattaren se till det extra värdet ytterligare information 

skulle ge.124

!
115 North 1993, s. 20 
116 Williamson 1983, s. 520 
117 North 1993, s. 23 
118 Ibid, s.94 
119 Ibid, s. 24 
120 Ibid, s. 64 
121 Ibid, s. 72 
122 Ibid, s 94 
123 Ibid, s. 125 
124 Ibid, s. 54 
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Ett företag kan maximera sitt beteende och beslutsfattande inom de ramar av institutioner som 

finns eller av förändringar av dessa. Vid en förändring försöker företag investera i den typ av 

färdigheter och kunskaper som ökar lönsamheten.125 Kunskap bildas genom erfarenheter i en 

organisation, vilket innebär att en organisation skaffar sig samordningsförmåga och utvecklar 

fungerande rutiner som en följd av ständig samverkan. Den kunskap, färdigheter samt 

utbildning som personer i en organisation skaffar sig avspeglar de incitament som finns 

inbyggda i de institutionella restriktionerna.126 Incitamenten som är inbyggda i de 

institutionella reglerna är avgörande för att bestämma vilken form av kunskap och färdigheter 

som ger en organisation avkastning127. North hävdar att beslutsfattare i en organisation bör 

dra nytta av de lärdomar samt erfarenheter individer har och förespråkar därför ett 

decentraliserat beslutsfattande.  

 

 

!
125 Ibid, s. 122!
126 Ibid, s. 116 
127 Ibid, s. 121!
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4. Riksbankens samt storbankens perspektiv 
___________________________________________________________________________ 

Författarnas syfte med följande kapitel är att ge läsaren en inblick i hur bankens 

kredithantering av småföretag kommer att förändras i och med Basel II implementeringen. 

Dock vill författarna upplysa läsaren om att kapitlet är en sammanställning av de 

väsentligaste delarna som erhållits från respektive intervjutillfälle samt även från ett av 

Riksbankens utlåtande. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Riskbanken tror att Basel II kommer gynna småföretag 
Vid en forskningskonferens i Stockholm diskuterade vice riksbankschefen, Kristina Persson, 

bland annat Basel II och dess effekt för mindre företag. Då hon stött på påståenden om att 

regelverket skulle försvåra möjligheterna för små och medelstora företag att låna pengar, av 

bankerna, var det ett ämne hon vill belysa. Själv tror hon att detta segment snarare kommer 

gynnas av Basel II implementeringen av ett flertal skäl. För det första innehåller Basel II 

regler som uttryckligen gynnar småföretag i förhållande till större företag. Banken behöver 

endast hålla 75 procent av den kapitaltäckning som krävs för större företag så länge krediten 

till ett småföretag underskrider 1 miljon Euro. Vid kreditgivning till företag som har en 

årsomsättning under 50 miljoner Euro får banken även ett lägre kapitalkrav än vid ett 

motsvarande lån till ett företag som överskrider den omsättningen. Anledningen till den 

förmånliga hanteringen av småföretag har varit att bankerna ska kunna komplettera sina 

riskbedömningar med den kännedom och icke-kvantifierbara faktorer, som exempelvis 

ägarens kompetens.128  

 

Vid utförandet av regelverket har hänsyn även tagits till att banken anses kunna uppnå en 

större riskspridning vid kreditgivning till små och medelstora företag som verkar i olika 

branscher och regioner.129 Persson anser även att ett mindre schablonmässigt 

kapitaltäckningskrav troligen kommer att innebära att bankerna blir ännu bättre på att 

analysera och bedöma kreditrisker.  Det leder till att bankerna får incitament till att ta betalt 

för kreditrisker istället för att på rutin neka lån till småföretag som är mer riskfyllda. Person 

!
128 www.riksbanken.se, Pressmeddelande Nr. 53 s.1, 2008-04-09   
129 Ibid   
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menar att många små och medelstora företag som tidigare fått avslag nu kan få möjligheten att 

erhålla krediter, men till en högre räntekostnad än ett mindre riskfyllt företag. 130

Under konferensen uttryckte även Persson att Basel II kommer att innebära en utmaning för 

bankerna när det gäller att förmedla innebörden av regelverket inom organisationen. För att en 

förståelse ska kunna skapas bland de anställda om regelverkets och dess effekter måste 

banken vara noga med att förklara för anställda och kredittagare vad Basel II kommer att 

innebära, hur kreditansökningar bedöms samt hur kreditrisker hanteras.131

4.2 Storbankens definition på kundsegmentering 
Storbankens kundsegmentering bygger i grunden på kundlönsamhet. För närvarande, och i 

Basel II sammanhang är bankens företagskunder indelade i två stycken grupper, den första 

exponeringsklassen är corporate banks och den andra är retail. Under retailkategorin hör både 

bankens så kallade SME132 kunder samt privatkunder.  

Småföretag är enligt respondenterna ett enskilt bolag vars exponeringar är understigande 250 

000 Euro. Bankens definition på ett företag är dock inte kopplat till bolagets storlek utan till 

bankens exponeringar mot kunden. Enklare uttryck så är det varje enskilt bolags 

täckningsbidrag, som banken erhåller för de tjänster kunden använder, samt vilken potential 

företaget har som avgör vilken exponeringsklass banken väljer att placera företaget under.  

Ett attraktivt företag för storbanken är de som använder bankens tjänster samt har tillräckligt 

stora affärsvolymer för att öka bankens lönsamhet. Om ett företag är helkund får banken ett 

bättre grepp om kunden och kan snabbare reagera på förändringar, såväl säljsignaler som 

risksignaler. Ett bra företag ger banken hög lönsamhet och låg risk, vilket i sig innebär att det 

finns en god potential för båda parterna i framtiden. 

4.3 Bankens implementeringsprocess av Basel II  
Vad gäller storbankens implementering av Basel II så påbörjades processen för fem år sedan 

och beräknas att vara fulländad innan år 2010. Geografiskt sett sker implementeringen, enligt 

de intervjuade, samtidigt över de nordiska länderna. Respondenternas svar på frågan om vilka 

effekter Basel II har på bankens kreditgivning är enhetliga. Samtliga anser att det nya 

regelverket har inneburit en större byråkratisering, med en mer kontinuerlig rapportering till 

externa myndigheter som Finansinspektionen. Att utveckla det system som banken använder 
!

130 www.riskbanken.se, Pressmeddelande Nr. 53 s.2, 2008-04-09  !
131 Ibid   
132 Small and Medium Enterprises!
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idag har kostat mycket pengar. Anpassningarna har till största delen varit en systemfråga för 

att kunna förändra bankens rapportering. Respondenterna ser dock inte att Basel II har 

påverkat de anställdas syn på kreditgivningen. En ökad rapportering i sig hävdar de 

nödvändigtvis inte heller bara vara av ondo i form av ökade transaktionskostnaderna utan det 

kan även innebära att banken blir bättre på att följa upp risker, vilket i sin tur skulle kunna 

leda till mindre kreditförluster.  

Ur bankens perspektiv är slutsatsen att retail portföljen kommer att kräva mindre kapital när 

de är Basel II rapporterande. Respondenterna menar att retail portföljen kommer att gynnas i 

och med Basel II införandet och huvudanledningarna sägs vara dels att retailportföljen är en 

portfölj med stor riskspridning samt att Basel II innebär ett mindre kapitalkrav för banken.  

Åsikterna kring de anställdas kunskap i banken om Basel II och dess effekter är relativt lika 

mellan respondenterna. Samtliga är överens om att ju längre ner i organisationen man 

kommer desto lägre är kunskapen.  Anställda som arbetar på bankens privatsida har enligt 

respondenterna en mindre insikt i Basel II och regelverkets inverkan på arbetsprocesserna i 

banken. Däremot så har personal på bankens företagssida en högre kunskap. Enligt de 

intervjuade har dock en stor del av de anställda ute på kontoren svårt skilja på hur Basel II 

påverkar dem i det praktiska arbetet trots att de är informerade om det nya regelverket. 

Samtliga respondenter poängterade vid respektive intervjutillfälle att storbanken redan innan 

implementering av det nya regelverket har anpassat bankens arbetsprocesser i riktning mot 

Basel II. I praktiken bidrar det till att många anställda i dagsläget har svårt att uttala sig om 

vilka effekter själva införandet av det nya regelverket har fått på exempelvis 

kreditbedömningen. Dock så hävdar de fortfarande att, alla av dem som har berörts av Basel II 

implementeringen har en grundläggande kunskap om införandet av de nya 

kapitaltäckningsreglerna samt vetskap om att det numera är rating och creditscoringen som 

ska ligga till grund för kreditbedömningen.  

Banken har, enligt respondenterna, lagt färre resurser på att informera anställda om Basel II 

då de har arbetat med småföretassegmenten.  En större satsning har däremot skett när det 

gäller att djupinformera den personal som arbetar med de större företagskunderna. En 

anledning till detta anser de intervjuade vara att Basel II, ur bankens perspektiv, inte får 

samma sanna effekt på prissättningen för småföretagsportföljerna som det får för de stora 

företagsportföljerna. Det eftersom banken vid en småföretagsbedömning i större utsträckning 
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använder sig av en standardprissättning. Processen är enklare vid kreditbedömningen av 

småföretag och eftersom banken generellt sett inte tjänar så mycket på sitt 

småföretagssegment finns inte heller samma resurser att individförhandla priser som vid de 

större företagssegmenten. Det pengarna räcker till, förutsatt att banken fortfarande ska anse 

det vara lönsamt att ha kvar ett småföretag som en kund på lägre sikt, är en relation som i 

princip består av ett eller två telefonsamtal om året.  

4.4 Kreditprocessen  
Vad gäller kreditprocesserna är det inte några dramatiska förändringar som har skett i 

samband med införandet av det nya regelverket. Basel II anser respondenterna är en 

formalisering av regler som ändå hade kommit förr eller senare. Möjligen har Basel II, enligt 

intervjupersonerna, drivit banken till att förfina de finansiella modeller som används idag vid 

kreditbedömning då regelverket ställer högre krav. Respondenterna hävdar även att banken 

troligen inte hade haft systemet med riskgrader om det inte hade varit för Basel II.  

Vid småföretag och retaildelen så parallellrapporterar banken för närvarande både de gamla 

och nya modellerna vid kreditbedömning till Finansinspektionen då retail modellen ännu inte 

blivit godkänd. De små förändringar som dock har ägt rum är enligt respondenterna att 

banken numera vid kreditbedömning, till kundkategorin småföretag, använder sig av en intern 

creditscoring modell. Den typen av verktyg har inte tidigare varit ett medel vid 

kreditbedömning då banken till stor del i stället har förlitat sig på extern information från UC 

(Upplysnings Centralen).  Dock menar respondenterna på att UC har stora likheter med den 

creditscoring modell som används idag då UC kan ses som en enklare form av 

creditscoringen. Den stora skillnaden mellan det nuvarande och förra arbetssättet är att 

bankens anställda idag har tillgång till ett internt jämförelsematerial som komplement till den 

information som hämtas from UC.  

Scoringmodellerna underlättar för kreditgivaren att skilja bra och dåliga företag åt genom 

bättre, tätare samt noggrannare information. Respondenterna är dock noga med att uttrycka att 

det inte är bankens uppgift att finansiera de kostnader som krävs för att ett småföretag ska ha 

möjlighet att utöka sin verksamhet. Bankens uppgift är i stället att finansiera resultatet av att 

ett företag växer i form av att företaget behöver investera mer och att bolaget behöver ett 

större rörelsekapital då de binder mer i kundfordringar och lager.   



35 

!

Vad gäller småföretags möjligheter att växa så är bankkrediter oftast en förutsättning. 

Respondenterna tror inte att det kommer bli svårare för småföretag att beviljas krediter efter 

implementeringen av Basel II. Det finns, enligt dem, däremot en inbyggd osäkerhet med att 

banken ska ta betalt för risk. Då ett företag börjar gå dåligt innebär det även ett större 

risktagande för banken vilket gör att banken vill ha bättre betalt, vilket i sin tur leder till att 

det går ännu sämre för företaget.  

4.4.1 Kreditbedömningens fem steg 
Grunderna för kreditbedömning kan delas i fem steg enligt respondenterna. Det första är att 

kreditgivare har ett förtroende för kunden, vilket vill säga för personen och dess förmåga att 

driva företaget. Det andra är återbetalningsförmågan, vilket syns i bankens 

creditscoringmodell. Tredje steget är att banken förstår affären den ska göra med kunden och 

att kunden förstår innebörden av skuldsättningen. Det fjärde är att banken ska tjäna pengar på 

kunden och det sista steget är säkerheter. Men ju starkare svar kreditgivaren får på de fyra 

första frågorna desto mindre betydelse får den femte för att banken ska vara villig att bevilja 

krediter.  

4.4.2 Svårigheter vid kreditbedömning 
Det existerar enligt respondenterna svårigheter i all form av kreditbedömning då det handlar 

om att bygga en uppfattning om vad som händer framåt i tiden. De specifika svårigheterna för 

småföretag är ofta den bristfälliga informationskvalitén. Mindre företag har sällan samma 

förmåga att presentera ekonomiska siffror och budgetar som större företag har. Inte heller 

presenteras delårssiffror i ett mindre bolag. De kvantitativa måtten är, enligt respondenterna, 

säkrare på större företag i jämförelse med mindre företag som på ett eller två års sikt i stort 

sätt kan manipulera siffrorna i den riktning företagaren själv vill. För småföretag är det lättare 

att anpassa redovisningen, exempelvis genom löneuttag. Nyckeltal har endast en vikt i delen 

som är från UC i creditscoringmodellen när småföretag bedöms. När en kreditgivare däremot 

bedömer större företag har nyckeltal en mycket större betydelse. Därför blir vikten av ett 

personligt förtroende mellan banken och kunden vid en kreditgivning till 

småföretagskundskategorin av större betydelse. Småföretag har enligt respondenterna mycket 

mindre vattentäta skott mellan ägarens ekonomi och företaget, än vad större företag har. 

Mindre bolag har med andra ord inte samma resurser som större företag. De är även 

känsligare för förändringar bland annat eftersom många mindre företag är beroende av en 
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kund eller en leverantör. Om något skulle gå snett blir därmed också slaget större. Generellt 

sett ses småföretag som en kundkategori med en högre riskprofil.  

Intuition är ett annat viktigt inslag vid kreditbedömning, framförallt av de kvalitativa måtten 

då kreditgivaren ska bedöma en persons skicklighet och ärlighet. Intuitionen förbättras med 

kreditgivarens affärserfarenhet. Intuition används i mindre utsträckning nu än förr i tiden vid 

kreditbedömning, framför allt i och med den ökade användningen av modeller. Då banken 

grundar bedömningen på riskklasser och riskgrader har intuitionen fått en mindre betydelse. 

Basel II sätter krav på att scoringmodeller används vilket utjämnar lokala skillnader då 

banken använder sig av en och samma måttstock. Vid hantering av småföretag kan de endast 

skicka in ett papper till bankens centrala enhet vilket gör att intuition inte används alls. 

Nackdelen med kvalitativa kriterier är, enligt respondenterna, att bedömningarna oftast blir 

subjektiva. Beroende på vilken relation kreditgivaren har med kunden kan det vara svårt att 

göra en objektiv bedömning. En kreditgivare som står nära sin kund kan lätt färgas. Om man 

tittar på ratingmodellen syns det att banken försöker minska subjektiviteten vid en 

kreditbedömning då de kvalitativa faktorerna endast utgör 30 procent i modellen medan de 

kvantitativa utgör 70 procent. En kreditgivare kan, enligt respondenterna, endast lura bankens 

system ett tag genom att värdera de kvalitativa faktorerna för högt. På lång sikt upptäcker 

systemet däremot om kreditgivaren har gjort en övervärdering av de kvalitativa faktorerna då 

ett företags potential så småningom även måste speglas av företagets kvantitativa faktorer. 

Det finns även spärrar i modellen som gör att de kvalitativa faktorerna inte får överstiga de 

kvantitativa med någon viss procent. I annat fall måste kreditgivaren ha en utomordentlig 

motivering till varför kunden ska beviljas krediter. Fördelen med kvantitativa faktorer, enligt 

de intervjuade, är att det är siffror som kreditgivaren förutsätter är objektiva, alltså att 

siffrorna är korrekta. Siffror är lättare att bedöma än personen som kreditgivaren lätt kan 

missta sig på. En fördel med att bygga en relation är trots allt att det uppstår respekt samt 

beroende av varandra, vilket gör att parterna skapar ett förtroende för varandra.  

Enligt de intervjuade är det en balansgång hur mycket kreditgivarna ska arbeta utefter 

modeller och hur mycket de ska gå efter att lära känna kunden. Banken försöker göra det så 

effektivt som möjligt. Respondenterna tror inte att kreditbedömningen hade varit effektivare 

om rådgivarna hade träffat kunder istället för att använda sig av scoringmodellen. Det är 

viktigt att komma ihåg att det inte är Basel II som beslutar hur bankens räknemodeller ska se 
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ut utan de ska endast godkännas av Finansinspektionen så de är i enlighet med regelverket. 

Banken scorar krediter upp till 2 miljoner kronor och ratear kunder upp till 10 miljoner 

kronor. Kreditgivarna litar på sina modeller men det är även känslan när de träffar kunder som 

avgör, så erfarenhet spelar in när krediter beviljas.  

4.5 Informationsinförskaffande och asymmetri 
Informationsinskaffandet av småföretag ser olika ut beroende på tillfälle. Ett av det viktigaste 

tillfället som berör införskaffning av information är enligt respondenterna vid den första 

kreditgivningen till ett företag. Banken känner då inte företaget och vill inte ta på sig ansvaret 

att lämna ut en kredit till ett bolag som på efterhand konstateras vara ett dåligt kreditbeslut. 

Därför är det viktigt att banken skaffar sig information om bolagets affärsidé samt ägaren. Vid 

de tillfällen banken redan har ett samarbete med ett mindre företag förlitar de sig mycket på 

den interna creditscoringen kompletterat med extern information från UC. Dock om företaget 

under förvaltningsskedet uppvisar en försvagad creditscoring eller riskgrad vidtar banken 

ytterligare åtgärder som noggrannare analyser för att ta reda på orsaken till varför det har 

börjat gå dåligt för företaget. Även vid tillfällen då det händer något specifikt inom företaget 

som en extra ordinär kreditdepå, skaffar sig banken ytterligare information utöver 

creditscoringen och UC. Det finns dock en fördel i informationsinförskaffandet av mindre 

bolag enligt respondenterna. Vid införskaffandet av information av ett mindre bolag får 

kreditgivaren oftast tala med företagsledaren, och inte en ekonomichef som representerar ett 

större företag, vilket kan bidra till en bättre helhetsbild av företaget. En nackdel kan däremot 

vara att det för ett företag ej är särskilt svårt att klara av en scoring så länge företagaren skött 

sina förbindelser mot banken och inte har några betalningsanmärkningar. 

Enligt respondenterna så existerar det alltid en grad av informationsasymmetri i bankens 

relation till småföretag. Företagare besitter i de allra flesta fallen information som banken inte 

har kännedom om. I ett mindre bolag är det enkelt för företagaren att välja vilken typ av 

information han/hon vill att banken ska ha insikt i. Dock poängterar en av respondenterna att 

informationsasymmetrin också är den omvända på så vis att företaget inte vet hur banken 

scorar och skapar riskklasser.  

Vad berör informationsasymmetri vidtar banken inte alltför stora åtgärder för att minimera 

denna gentemot småföretag. Respondenterna hävdar dock att det ligger i gammal bankmanna 

tradition att ha en nära relation till sina kunder och att på så sätt försöka att ta reda på saker 
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och ting. Rykten är alltid spännande att lyssna på. Relationen är alltså av betydelse för att 

banken ska kunna få en djupare insikt i ett företag, dock måste de vara rationella och väga 

nyttan mot kostnaden. För de allra minsta företagen finns det inte resurser att lägga på 

relationen då banken trots allt ur lönsamhetssynpunkt måste tjäna pengar på respektive kund. 

Enligt respondenterna tilltar bankens kontakt med dess kunder beroende på hur mycket 

banken tjänar på dem samt vilken riskexponering de är för portföljen.  

4.6 Relationers betydelse vid kreditgivning 
För banken är det viktigt med relationer till deras företagskunder. Men för småföretag som 

inte genererar tillräckligt med intäkter för att en nära relation ska löna sig, ur bankens 

synvinkel, försöker banken istället att utveckla företagspaket som passar de mindre kunderna. 

Kreditgivning bygger mycket på relationer då förtroende är en viktig del. En bättre relation 

leder till mindre informationsasymmetri. För att bygga en relation så bör det finnas något 

annat utöver pengar som banken kan tillföra företaget annars har kunden, enligt 

respondenterna, möjlighet att söka sig till andra kreditgivare. Kanske de kan tillföra idéer och 

tankar som det finns ett värde i för företaget. För en kreditgivare kan det, enligt 

respondenterna, vara lätt att lägga för mycket tid på en trevlig kund. Nu för tiden förekommer 

det dock mindre och mindre vilket har att göra med samhället i stort. Kunder gör sina affärer 

mer och mer på Internet eller via telefon istället för att gå till banken. Det gör att banken har 

möjlighet att använda dessa resurser mer effektivt på annat håll.  

Osäkerheten är större vid småföretagsaffärer än vid stora företagsaffärer. Banken försöker att 

reducera denna genom att bygga bra creditscoringmodeller. En risk med modellen är dock att 

den inte har prövats under olika konjunkturförändringar. En annan risk med modeller är även 

att banken bortser från den kunskap som kreditgivarna har skaffat sig på annat sätt. På mindre 

företag är det vanligt med att ta en ”försäkring” på krediten i form av säkerheter.  Dock är ett 

förtroende för kunden av stor betydelse, existerar inte en tillit spelar det ingen roll hur stark 

affärsidé en företagare har. En stark kundrelation för banken innebär att det finns ett 

ömsesidigt förtroende mellan parterna. Det blir aldrig en riktigt bra kundrelation om det inte 

blir en kompromiss så att båda parter tjänar på affären.  

4.7 Säkerheters inverkan vid osäkerhet  
Oavsätt om det är ett stort eller litet företag så ser kreditgivaren till företagets nutida samt 

framtida återbetalningsförmåga vid en bedömning. Ett problem för banken med att ta borgen 
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som säkerhet av en företagsledare, till skillnad från en privatperson, är att företagsledaren inte 

har någon lön vid sämre tider vilket gör att borgen är mindre värd. Respondenterna uttrycker 

det på så vis att det finns ett mer begränsat värde i det kvarvarande dödsboet hos ett mindre 

bolag. Av den anledningen är det också vanligare att banken vid kreditgivning till småföretag 

kräver borgen eller andra säkerheter. Tidigare var banken mer säkerhetsorienterad, det vill 

säga att småföretag var tvungna att både uppfylla en god återbetalningsförmåga samt ha 

säkerheter. Banken har dock glidit över mer och mer mot återbetalningsförmåga, vilket är 

svårare för kreditgivaren att bedöma då det finns osäkerhet i att förutspå framtiden. Att 

banken började arbeta mer med återbetalningsförmåga istället för säkerheter kom efter 

bankkrisen på 90-talet, som kan sägas var en fastighetskris, då banken insåg risken med 

säkerheter då de kan minska i värde. Ett annat problem med säkerheter är att det i en större 

stad oftare finns ett alternativ värde till en fastighet eller liknande vilket gör att säkerheter inte 

kan värderas på samma sätt på mindre orter där det ofta finns en begränsad 

andrahandsmarknad.  

4.8 Kreditbedömning på större och mindre orter 
Banken har samma kreditinstruktioner i hela landet och av den anledningen borde det inte 

accepteras att det finns skillnader mellan kontoren. Dock är respondenterna övertygade om att 

skillnader existerar. På mindre orter bygger kreditbeslut mer på relationer än i större städer, 

men olikheterna är idag mindre än förr då misstron mot creditscoringen har minskat.  På 

mindre orter ansågs det tidigare att relationer samt kreditgivarens personliga kunskaper var ett 

bättre redskap än modeller. Idag används även creditscoringen på mindre orter och personliga 

relationer ses endast som ett komplement. Med kraven om rating och creditscoring, som kom 

med Basel II, så har det blivit svårare att dölja företag som har dålig återbetalningsförmåga då 

det syns i modellerna. Däremot har bankens egna processer haft en större förändring på 

relationsbyggandet än vad Basel II har haft. Banken har försökt föra över småföretags affärer 

till masshantering genom telefonbanker och internet. En personlig relation kan göra det svårt 

att neka krediter vilket enligt respondenterna kan göra att man på mindre orter i större 

utsträckning håller kvar vid ett företag som går dåligt än vad kreditgivare gör i 

storstadsområden. Basel II införandet har dock inneburit att banken utgår från 

creditscoingmodeller i sin kreditgivning till småföretag. Denna effekt kommer som sagt att bli 

tydligare på mindre orter där relationer länge har haft en stor betydelse. Det kan dock vara en 

fördel då kreditgivaren kan stödja sig av modeller vilket gör att de törs vara lite tuffare.  
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Relationer kan både vara på gott och ont. En fördel är att kreditgivaren har kännedom om 

personen och kan skaffa sig information via kontakter. I storstadsområden är individer mer 

anonyma och det är en större omsättning på kundansvariga vilket gör det svårare att kunna 

hålla personliga relationer. Om man ser till växande företag kan det, enligt respondenterna, 

för dem vara bra att ha en nära relation till banken på så vis att om någonting ej skulle gå som 

planerat har banken i och med relationen någon form av garanti att företagaren kommer att 

göra rätt för sig. Respondenterna var dock noga med att poängtera att den personliga 

relationen med medelstora företag fortfarande kommer att vara minst lika viktigt även efter 

införandet av Basel II. Men där banken ser att det finns potential är de även villiga att satsa. 

Det handlar om segmentering av kunder och att lyckas paketera produkter så de ger rätt 

resurser till respektive segment. 

En del av bankens relationsbyggande innebär att anordna kundträffar. I en större stad är det 

lättare att bjuda in representanter för företag än vad det finns möjligheter till på mindre orter. I 

de mindre orterna känner kreditgivarna sina kunder på ett annat sätt, som förmodligen är en 

kontakt som oftast inte beror av bankskäl. En fördel i större städer är att en kreditgivare inte 

behöver göra affärer med en person som de känner privat, men möjligheterna att resonera så 

på en mindre ort är svårare.  

4.9 Organisationsstrukturens inverkan på kreditgivning  
Respondenterna tror inte att bankens organisationsstruktur inverkar på fördelningen mellan 

kvantitativa och kvalitativa faktorer vid bedömningen av småföretag. Kreditgivningen har 

både decentraliserats och centraliserats. Kontorens möjlighet att hantera krediter till större 

företag har utökats. Kreditbesluten ska fattas lokalt samt vara ett lokalt ansvar. Bankens 

decentralisering av beslut innebär mer kontroll och uppföljning vilket har gjort att 

rapporteringen har ökat. Att kreditbedömningen av småföretag ytterligare centraliseras ser 

banken som rationellt och inte enbart som en effekt av Basel II. Att låna ut mindre krediter är 

även svårt att göra till en lönsam aktör vilket gör att bankmännen inte har råd att träffa sina 

mindre kunder. Regelverket har däremot lett till att småföretag ytterligare behandlas i grupp 

på ett mer strukturerat sätt. Förut fanns det mer frihet för kreditgivarna med nu måste 

företagen uppfylla vissa formella kriterier. Meningen med arbetssättet är att kunna lägga mer 

tid på de kunder banken behöver jobba med. Antingen med kunder som banken tjänar mer på 

eller de som gör att banken kan vara på väg att förlora pengar på. 
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4.10 Kostnader vid kreditgivning  
Kostnader som uppstår vid kreditgivning hos såväl centrala som lokala enheter försöker 

banken fördela ut på deras transaktioner. Det är transaktionskostnaderna som gör det svårt för 

banken att arbeta individuellt med småföretag då det är låga marginaler på småkrediter. 

Genom scoringen behöver inte kreditgivarna följa upp en kund på samma sätt då det sker via 

datasystemet, vilket gör att kostnaderna blir mindre. Marknaden sätter även priset för 

kostnaderna vilket även banken måste rätta sig efter.  

Den större delen av transaktionskostnaderna är lokala för de större företagen medan de mindre 

hanteras central inom banken. De mindre företagen har, enligt respondenterna, mer 

strömlinjeformade transaktionskostnader då kreditbedömningen sker centralt och automatiskt. 

Till skillnad från hanteringen av de större företagen där mycket sker av mänsklig kraft av de 

regionala kontoren. Respondenterna tror att transaktionskostnader kanske minskar i och med 

det ökade användandet av scoringmodellerna. Vad som är säkert, enligt respondenterna, är i 

alla fall att rapporteringen kommer att öka i och med det nya regelverket då det ska ske på 

kundnivå istället för mer grovmaskigt som det var tidigare, vilket kan göra att 

transaktionskostnaderna ökar. Den ökade rapporteringen innebär samtidigt att banken kan få 

mindre kreditförluster vilket även är tanken med Basel II. Regelverket har gjort att banken 

tvingas rapportera mer enhetligt vilket ger mer genomlysning men även att banken bland 

annat kan få lägre upplåningskostnader.  
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5. Praktik möter teori 
___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel förenas det empiriska materialet med teori. Författarna analyserar, utifrån 

införskaffad primärdata, effekterna av Basel II:s inverkan på storbankens kreditprocess vid 

hantering av småföretag. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Basel II:s effekter på kreditgivningen till småföretag 

När författarna valde uppsatsämnet hade de en känning om att Basel II skulle få en inverkan 

på bankers kreditgivning till småföretag. Inledningsvis väcktes det tankar om att regelverket 

skulle försvåra småföretagens möjligheter att bli beviljade krediter då författarna gjorde 

antaganden om att kreditbedömningen, i och med Basel II implementeringen, till större del 

skulle komma att grunda sig på flertalet kvantitativa mått. Författarna hade av den 

anledningen aningar om att bankerna vid kreditbedömningen av småföretag allt mer skulle 

bortse från kvalitativa bedömningskriterier som exempelvis relationer, vilket de misstänkte 

skulle innebära en nackdel för småföretag. Den främsta anledningen till att en bedömning 

med enbart kvantitativa mått skulle vara till nackdel för småföretagen ansåg författarna vara 

att småföretag oftast har en bristfällig kvantitativ information att delge finansiella aktörer. För 

att minska osäkerheten vid en kreditbedömning kan det därför vara motiverat att använda sig 

av kvalitativa bedömningsmått som ett komplement. Såväl Riksbanken som respondenterna 

hävdar dock att Basel II och dess högre krav på finansiella modeller inte kommer att 

missgynna småföretagen bland annat på grund av den lägre kapitaltäckningen banker numera 

kan hålla för detta kundsegment. 

Vad gäller storbankens implementering av det nya regelverket har författarna under 

intervjuerna fått klart för sig att respondenterna har svårt att urskilja vad Basel II har haft för 

inverkan på bankens kreditgivning till småföretag och vad som har åstadkommits av bankens 

interna förändringsprocesser. Den främsta anledningen till detta är att banken under de senaste 

fem åren har anpassat sitt arbetssätt till implementeringen av Basel II, vilket i dagsläget har 

gjort det besvärligt att urskilja vad som har påverkat vad. För respondenterna har det varit 

svårt att separera processerna åt då förarbetet till implementeringen av det nya regelverket har 

varit långdragen. Mycket utav förändringskraven har kommit från högsta ledningen och vad 

som har omvandlat bankens verksamhet efter Basel II krav har inte varit tydligt uttalat bland 
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de anställda inom banken. Författarna anser att de anställdas svårigheter att skilja processer åt 

är en orsak till varför respondenterna inte upplever att det nya regelverket har haft en sådan 

stor inverkan på kreditgivarnas arbetsprocesser till småföretag.  

Att förändringar har skett inom banken finns det inga tveksamheter kring och författarna har 

under studien fått klart för sig att det skett förändringar av bankens kreditbedömning under de 

senaste åren. Den mest utmärkande av dem har varit centraliseringen av bankens 

kredithantering av småföretag. I följande analys kommer författarna att analysera de 

förändringar som har skett vad gäller bankens kreditgivning till småföretag. Dock vill de 

upplysa läsaren om att författarna liksom bankens anställda inte kan avgöra om 

förändringarna har orsakats av Basel II eller av bankens egna beslut då de från respondenterna 

inte har fått ett tydligt svar på frågan. Analysen koncentrerar sig därför främst på de 

förändringarna som har skett och inte alltid på den bakomliggande orsaken. 

5.1.2 Finansinspektionens krav på en ökad rapportering 
Enligt teorin är syftet med införandet av nya lagar att reducera osäkerheten mellan parter samt 

att öka stabiliteten för samspel vilket inte givetvis behöver vara förenat med lägre 

transaktionskostnader. Då utformandet av Basel II har gjorts av Finansinspektionen, där fokus 

har varit att öka stabiliteten på den finansiella marknaden, behöver det inte innebära att 

införandet effektivt tar hand om transaktionskostnaderna vilket, enligt författarna, skulle 

kunna vara negativt för småföretagen. Respondenter hävdar dock att implementeringen av det 

nya regelverket endast är en formalisering av regler som ändå förr eller senare hade 

uppkommit inom banken vilket skulle kunna vara ett tecken på att Basel II inte har påverkat 

transaktionskostnaderna nämnvärt.  

När banken måste anpassa sig till det nya regelverket uppkommer såväl transaktions- som 

transformationskostnader vilka tillsammans utgör den totala kostnaden för implementeringen. 

Banken hävdar att anpassningen till Basel II till största del har varit en systemförändring där 

IT-kostnaderna har varit betydande. Författarna anser att det kan bero på att banken tycker att 

de förändringar som har skett inte har varit en förändring av arbetsprocesser utan snarare av 

modellerna som används samt rapporteringssystemet. Respondenterna hävdade att regelverket 

har inneburit en noggrannare rapportering jämfört med tidigare då rapporteringen var mer 

översiktlig och inte för varje enskild kund. Det skulle, enligt författarna, kunna leda till att 

kreditgivarna måste lägga ner mer tid på rapportering som i sin tur ökar 
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transaktionskostnaderna. Däremot hävdar respondenterna att den ökade rapporteringen 

troligen kommer att göra så att banken kommer att bli bättre på att följa upp risker vilket även 

kommer att leda till minskade kreditförluster. Det ökade kravet på rapporteringen kanske inte 

sänker transaktionskostnaderna men om banken får mindre kreditförluster anser författarna att 

regelverket uppfyller sitt syfte med en stabilare kreditmarknad.   

5.2 Ökat användande av finansiella modeller 

Bankens användning av scoringmodeller är inte någon ny företeelse. Basel II har däremot 

ställt krav på att banken ska använda sig av mer likvärdiga modeller för likvärdiga kunder, 

vilket har inneburit en kundsegmentering vid bedömningen av små och stora företagskunder. 

Att regelverket har gjort skillnader på små och stora bolag skulle författarna därför kunna 

påstå vara en fördelaktig utveckling för bankens användande av modeller. Tidigare forskning 

har kritiserat uppbyggnaden av kreditgivningsmodeller, då dessa anses ha haft begränsningar i 

bedömningen av småföretag eftersom de tidigare mallarna har varit mer anpassade efter större 

bolag. Författarna anser att Basel II:s krav på modellernas utformning har lett till att dessa 

även har utvecklas för att passa kreditgivningen till småföretag. Då småföretagen hanteras 

separat blir de inte jämförda med större företag och därav inte heller bedömda utifrån samma 

kriterier, vilket enligt författarnas mening bara är positivt då de inte har samma 

förutsättningar.  

En mer likvärdig bedömning för likvärdiga kunder kan utifrån ovan nämnda resonemang med 

andra ord tänkas vara effektiv för småföretagssegmentet, vilket för storbanken bland annat har 

inneburit en centralisering av kredithanteringen av småföretag. Även då modellerna anpassas 

mer efter de olika kundsegmenten kan småföretagen bli mer korrekt bedömda vilket skulle 

kunna leda till att bankens kundrelationer till småföretag möjligen kommer att kunna minska 

ytterligare då osäkerheten reduceras genom de förbättrade modellerna. Författarna anser 

däremot att bankens masshantering av småföretag i och med centraliseringen skulle kunna 

leda till felaktiga riskbedömningar då kreditgivaren inte i tillräckligt stor utsträckning ser till 

varje enskilt fall, utan försöker hantera segmentet i grupp. Respondenterna tror däremot att det 

kan bli lättare för småföretag att bli beviljade krediter i och med Basel II restriktioner då 

banken har bättre metoder och känner sig säkrare med att se vad risken blir i engagemanget. 

Vid en förändring försöker aktörer investera i den kunskap som ökar lönsamheten. I bankens 

fall blir kreditgivarna på deras centrala enhet specialiserade på att hantera småföretag. 
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Respondenterna hävdar att det blir lättare för banken att vidta åtgärder och utbildning då 

kreditgivningen sker centralt. Författarna ser fördelarna med att banken lättare kan 

upprätthålla en standard för kreditgivningen och att de lokala skillnaderna minskar. Dock kan 

det ökade utnyttjandet och tilliten till modeller även ses som en fara då kreditgivarna kanske 

lägger för mycket trygghet i dem istället för sin egen intuition. Det kan vara ett problem då 

banken kanske ännu inte är medvetna om modellernas fullständiga möjligheter och 

begränsningar. Det är möjligt att kreditgivarnas erfarenheter och kunskap tidigare har fungerat 

som ett säkerhetssystem för banken så att de inte tar onödiga risker. Då kreditgivarens 

intuition inte får ta lika stor plats vid en bedömning borde det, enligt författarna, bli viktigt för 

banken att övervaka modellerna så de ständigt ger banken korrekta bedömningar.   

Respondenterna hävdar att det är en större osäkerhet med mindre företag då det är svårt för en 

kreditgivare att bedöma småföretags framtid, bland annat på grund av den fattig information 

som finns att tillgå. Enligt teorin men även enligt respondenterna är ett förtroende för kunden 

viktigt vid en kreditgivning för att reducera osäkerhet. Då banken har valt att masshantera 

småföretagssegmentet anser författarna att banken skapar tillit till dessa kunder genom de 

förfinade modellerna som används. Banken menar att modellerna sätter krav på att viss 

information införskaffas vilket reducerar informationsasymmetrin mellan banken och kunden. 

Att banken överför mer av sin tilltro till de förfinade modellerna kan vara en konsekvens av 

den centraliseringen som har skett, vilket leder till att kunden blir mer anonym och får svårt 

att personligen skapa ett förtroendeförhållande med kreditgivaren.   

5.2.1 Användandet av information vid bedömning 
Vid bedömningen av småföretag används både objektiva nyckeltal samt subjektiv information 

angående företaget, ledningen och branschmöjligheter. Enligt respondenterna måste banken 

använda modeller som är godtagbara ur ett statistiskt perspektiv vilket gör det svårt att bygga 

modellerna på kvalitativa mått som blir subjektivt bedömda. Det finns teori som förespråkar 

användningen av kvantitativ information då den lätt kan värderas och föras vidare inom 

banken utan att under tiden misstolkas. Respondenterna menar att den ökade användningen av 

kvantitativa kriterier i modellerna även den har gjort att en centralisering av kreditgivningen 

till småföretag har varit möjlig för banken. Samtidigt finns det teori som hävdar att kvalitativa 

bedömningskriterier ger en bättre förståelse för ägarens drivkraft. En förståelse för ägaren 

menar teorin kunna förutsäga ett företags utveckling i ett tidigare stadium än vad en renodlad 

kvantitativ analys kan göra. Då banken har centraliserat kreditbedömningen av småföretag 
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tror författarna att det skulle kunna påverka möjligheterna för banken att förutsäga kundens 

potential i ett tidigt stadium. Därmed finns det risk för att banken tar på sig onödiga 

kreditförluster. Alternativt kan det leda till att banken inte ser företagets fulla framtidsutsikter 

och förlorar kunden till en konkurrent. Det finns dock teori som hävdar att subjektiva 

bedömningar försvårar möjligheten att jämföra företag. Banken anser att masshanteringen gör 

att de lättare kan jämföra småföretagen mot varandra och på så sätt urskilja de bättre och 

sämre företagen från varandra.   

Som tidigare har nämnts anser Riksbanken att Basel II inte är till nackdel för småföretag i och 

med bankernas minskade kapitalkrav till denna företagsgrupp. Anledningen till den 

förmånliga hanteringen av småföretag hävdar Riksbankens föreståndare vara att bankerna kan 

komplettera sina riskbedömningar med icke kvantifierbara faktorer samt den kännedom som 

de har kring exempelvis ägaren kompetens. Vad den undersökta banken istället gör är att 

frångå möjligheterna, eller i alla fall försvårar dessa, till att komplettera sina riskbedömningar 

med kvalitativa bedömningsmått i och med centraliseringen. Författarna vill inte hävda att 

Riksbankens åsikter är felaktiga och i den specifika situationen avseende den undersökta 

bankens val av metod vid kreditgivningsprocessen vill de därför uppmärksamma läsaren på 

vilka konsekvenser en centralisering kan få för kreditgivarnas möjligheter att göra en 

kreditbedömning utifrån kvalitativa bedömningsmått. 

Även fast banken försöker förlita sig mer på modeller måste kreditgivarna fortfarande göra en 

del tolkningar då kvalitativa mått fortfarande används, vilket är en subjektiv process. Teorin 

hävdar att det finns risk för att ständigt ineffektiva besluts tas av kreditgivarna så länge det 

finns subjektivitet vid kreditgivningen. Författarna hävdar dock att de ineffektiva besluten 

skulle kunna bli färre i och med att bankens kreditgivning sker centralt. Även om kvalitativa 

mått till viss del finns kvar anser författarna att subjektiviteten har minskat då kreditgivaren 

inte längre är småföretagets lokale bankman. Däremot anser inte författarna att en lokal 

närvaro behöver vara en negativ aspekt vid en kreditbedömning. Vid en centralisering finns 

det en risk att kunskap och information som lokale bankmannen besitter, frivilligt eller 

ofrivilligt, om ortens företag vid varje kreditgivningsfall går förlorad. En grundligare 

bedömning skulle på så sätt kunna ske lättare då det råder mindre informationsasymmetri. 

Däremot finns det inte något som garanterar att bedömningar blir korrekta, speciellt då 

bankmannen kan ha en personlig relation till kunden som påverkar utfallet.  
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5.2.2 Betydelsefullt med aktuell information vid bedömningen 
Vid en kreditbedömning är det oerhört viktigt med tillgång till aktuell information. Många 

småföretag förändas ständigt och kräver därför en frekvent informationsinhämtning, vilket gör 

att ett automatiserat kreditsystem är problematiskt ur ett riskhanteringsperspektiv. Om ett 

mindre företag förlorar en viktig kund eller leverantör kan detta få betydande konsekvenser 

för företagets framtida återbetalningsförmåga. Författarna anser att det borde vara av stort 

intresse för banken att uppdatera denna information med tanke på att småföretagen ses som en 

större risk samt att svängningarna för ett mindre företag kan gå snabbt och vara av stor 

betydelse. Möjligen hade det varit lättare för en kreditgivare att tillgodose sig med avgörande 

information snabbare och oftare om kreditgivningen hade skett lokalt. Om den lokale 

bankmannen hade hanterat övervakningen hade denne kunnat uppdatera informationen vid 

behov då kännedomen om ortens företagare troligen är ganska god. Det skulle i sin tur kunna 

leda till att banken upptäcker kommande kreditförluster i ett tidigare stadium och därmed 

minskar sina kreditförluster. Samtidigt hävdar banken att en centralisering är en fördel just ur 

ett riskperspektiv då de har större kontroll över den totala riskexponeringen då småföretagen 

hanteras av samma enhet.   

5.2.3 Historiska register speglar framtida beteende 
Bankens förtroende för en kund bygger bland annat på deras historiska register då 

förhoppningarna är att tidigare handlingar ska spegla företagets framtida beteende. Ett mindre 

företag samt dess ägares historiska handlingar, i form av registrerade betalningsanmärkningar, 

ger därför en inverkan på beslutet en kreditgivare tar eftersom det vägs in i scoringmodell 

banken använder. Ett företags anseende är en intressant faktor för en bankman att ta till sig, 

speciellt vid den första krediten då banken beslutar om att ta sig an kund eller ej. 

Respondenterna nämnde under intervjutillfällena att det oftast inte är alltför komplicerat för 

ett småföretag att godkännas i en scoringmodell, då det i princip räcker att företagaren inte har 

några tidigare betalningsanmärkningar. Att det enligt banken anses vara lätt att passera en 

kreditbedömning kan ses som positivt för småföretagen. Däremot tycker författarna att det för 

banken skulle kunna vara riskfyllt om det är för lätt att bli beviljad krediter. Det kan innebära 

att banken ger ut krediter till mindre kreditvärdiga småföretag.  

Men att utgå från kriterier i en bedömningsmodell kan även vara negativt för vissa kunder. 

Om företagaren skulle ha en tidigare betalningsanmärkning skulle detta kunna leda till att 

denna inte blir beviljad krediter. Detta skulle enligt författarna kunna medföra extremt höga 
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transaktionskostnader för kunden. Företagaren måste då lyckas övertyga banken att ge ut 

krediter trots att denne inte passerar creditscoringen. Då banken har valt att centralisera 

kredithanteringen av småföretag kan detta även bidra till att försvåra för dessa kunder att 

skapa en förtroendeingivande kontakt för att kunna övertala bankmannen att bevilja krediter. 

Att banken utgår från förutbestämda kriterier i en modell kan enligt författarna därför leda till 

att det blir omöjligt för vissa kunder att bli beviljade krediter.    

5.3 Relationer 
Respondenterna hävdar att den första av de fem grunderna vid en kreditbedömning är att det 

existerar ett förtroende för kunden, vilket är detsamma som företagaren och dess förmåga 

samt vilja att driva företaget i riktning mot ett positivt resultat. Ändock väljer banken, genom 

en centralisering, att frångå de kvalitativa bedömningsmåtten vid kreditgivning till 

småföretag.  Enligt Sztompka är förtroende en viktig faktor i en miljö där det råder osäkerhet. 

Då är förtroende en bra strategi för att hantera osäkerhet samt för att få kontroll på framtiden. 

Vad gäller kreditbedömningen av småföretag har respondenterna, under intervjuerna, tydligt 

poängterat att en stor grad av osäkerhet existerar, därför menar de på att ägarens karaktär 

oftast väger tyngre än ekonomiska siffror vid en kreditbedömning. En centralisering av 

kreditprocessen till småföretag innebär dock att möjligheten, för en kreditgivare att göra en 

bedömning av ägarens karaktär minskar avsevärt.  

Respondenterna hävdar att relationer till deras företagskunder är viktiga men poängterar 

samtidigt vad gäller småföretagskunder, som genererar en mycket liten del av intäkterna, att 

en nära relation till dessa inte är lönsamt för banken. Generellt vad gäller det mindre 

företagskundssegment räcker pengarna till ett till två telefonsamtal per år. Då banken inte har 

haft betydande kundrelationer till detta kundsegment kan författarna ej hävda att en 

centralisering av kreditprocessen för bankens småföretagskunder i sig skulle innebära att 

banken förlorade sina personliga relationer till sina småföretagskunder. Därmed kan 

författarna inte heller påstå att relationen vid småföretags kreditbedömningar kan vara en 

godtagbar faktor när det kommer till att reducera osäkerheten och av den anledningen kan de 

därmed inte heller påstå att en centralisering ur ovan nämnda resonemang skulle vara till 

småföretagskunders nackdel. 

Författarna vill dock belysa vikten av bankens första möte med en kund. Oavsett om det inte 

finns resurser för att upprätthålla en relation med en småföretagskund innebär en 
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centralisering av kreditprocessen att banken går miste om det första mötet med kunden vilket 

kan få en avgörande betydelse för kreditbedömningen i sig. Ett möte med en småföretagskund 

i början av ett samarbete och vid en kreditgivning ger kreditgivaren en möjlighet till att 

analysera företagarens personlighet. Detta finns det inte tillfälle till om bearbetningen av en 

kreditbeviljning sker centralt.  

Både teorin och respondenterna framhäver vikten av ägarens karaktär vid en kreditbedömning 

av ett mindre företag där det bland annat ses som ett komplement till den bristande 

kvantitativa informationen som ofta finns. Vid en centralisering och masshantering av 

kreditprocessen blir det dock svårare för kreditbedömaren att gå efter intuition och 

personkemi för att reducera osäkerheten till småföretag. Om man enbart ser till detta 

perspektiv anser författarna att bankens val av centraliseringen ej är motiverad. Om det inte 

förekommer ett första möte med en kund skulle det kunna medföra risker som exempelvis att 

banken beviljar en kredit och binder upp sig till en kund som banken eventuellt hade valt att 

tacka nej till. Det vill säga om kreditgivaren från början hade fått möjligheten att grundligt 

bedöma företagarens karaktär.  Enligt respondenterna sägs det på kreditsidan i banken att ett 

nej till en kund aldrig är fel. Risken finns om banken tackar ja att den även tvingas dras med 

kunden om det skulle visa sig vara en dålig kund vilket i sig skulle kunna innebära 

kreditförluster. Men det är en avvägning, ett nej kan även innebära en missad affärspotential 

om kreditbedömningen har varit felaktig.  

Gummesson hävdar att förtroende i en relation kan minska existensen av osäkerhet mellan två 

parter, han framhäver även att engagemang visar på hur betydelsefull en relation är. För ett 

långsiktigt samarbete krävs det enligt Gummesson därmed en välvilja från båda aktörer. 

Författarna har tidigare konstaterat att banken inte har tillräckligt med resurser för att kunna 

upprätthålla en personlig relation till dess småföretagskundsegment då det inte finns 

marginaler till detta. Dock har respondenterna varit tydliga med att poängtera vikten av att det 

existerar ett förtroende. Vid en centralisering skulle författarna kunna hävda att bankens 

relationsstyrka eller i alla fall förtroendestyrka till deras mindre företagskunder minskar. Här 

skulle därmed en koppling till lojalitetsprincipen kunna ske.  

Om ett mindre företag är attraktivt i samband med att förtroendestyrkan till banken minskar 

på grund av centraliseringen skulle företaget kunna få en lägre placering i lojalitetsmatrisen. I 

stället för lojal skulle den nya placeringen kunna bli riskkategorin. Denna förflyttning skulle 



teoretiskt sett kunna innebära en ökad risk för banken att förlora småföretagskunden till en 

konkurrent i takt med att förtroendet mellan parterna minskar.  
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Författarna kan dock tycka att banken borde vara noga med att behålla kunder som de anser 

ha en stor framtida potential. Det bör även gälla småföretagskunder eftersom alla stora och 

framgångsrika företag en gång har varit ett mindre företag. Därför vill författarna poängtera 

att det finns risker med en standardisering av kreditprocessen av småföretag på så vis att en 

datorisering kan innebära att företag med goda framtidsutsikter lätt kan gå förlorade i 

masshanteringen då de försvinner i mängden av ansökningar.  

5.4 Säkerheter 
Att banken har gått över mer och mer från säkerheter till återbetalningsförmåga för att 

reducera osäkerhet kan tänkas vara positivt för småföretag. Tidigare forskning har visat på att 

det har varit svårt för småföretag att få krediter just med tanke på deras brist på säkerheter. 

För ett kreditvärdigt företag kan det därför nu vara lättare att få krediter då banken inte i lika 

stor utsträckning som tidigare kräver säkerheter om företagsledaren kan uppvisa goda 

förutsättningar i övrigt.  

Säkerheter anser författarna kunna vara ett sätt för småföretag att signalera ett förtroende för 

banken. Enlig teorin kan företagaren göra detta genom förbindelser som innebär att denne 

avstår en del av sin frihet. Genom att investera eget kapital i företaget kan företagaren visa att 

han/hon personligen är investerad i bolaget så väl som banken vilket kan ge en större garanti 

på att parterna försöker nå samma mål. Ett alternativt sätt till att skapa ett förtroende för 

banken, utöver det som tidigare nämnts vilket var vikten av ett personligt möte, skulle kunna 

vara att företagaren ger banken säkerheter som motsvarar det lånade beloppet. Om en 

småföretagare exempelvis är villig att pantsätta sitt privata bostadshus för den kredit han/hon 
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tagit kan det åtagandet i sig, säga ganska mycket om företagarens karaktär samt vilka 

ambitioner denne har med sitt företag. 

Vid en centralisering av kreditprocessen till småföretag skulle därmed säkerheter i högre grad 

kunna minska osäkerhet i en affär med banken än vad företagarens återbetalningsförmåga kan 

göra vilken inte ger en tydlig bild kring ägarens personlighet och välvilja. 

5.5 Skillnader mellan större och mindre orter 
Såväl respondenterna som teorin säger att det finns skillnader mellan kreditbedömningen på 

större och mindre orter. Däremot anser respondenterna att det inte borde accepteras med tanke 

på att banken har samma kreditinstruktioner i hela landet. Att kreditgivaren på mindre orter 

använder sig mer av sociala nätverk och kundrelationer kan ifrågasättas om det är ett 

påtvingat val eller frivilligt. I ett litet samhälle kan det rimligen tänkas att ortens sociala 

nätverk i somliga fall kan vara till nackdel för en bankman. Om en bankman efter en 

kreditbedömning inte anser att ett företag bör beviljas en kredit, men ändå väljer att godkänna 

kreditansökan för att det av ortens företagare annars skulle anses vara för arrogant. Samtidigt 

skulle händelsen även kunna tolkas som att banken ej vill vara till hjälp för ortens samverkan. 

En centralisering skulle i detta scenario vara förespråkad med motiveringen att banken kan 

undgå att ge sig in i företagsaffärer som ej är lönsamma och som i värsta fall kan leda till 

kreditförluster och höga transaktionskostnader. Även kan den ökade användningen av 

modeller i och med Basel II innebära en positiv utvecklig för banken och för dess kreditgivare 

som upplever det som en börda att försöka tillfredställa ortens företagare på så vis att 

hanteringen av krediter måste ske på ett likvärdigt sätt över hela Sverige.  

Teorin har främst tagit upp fördelar med driva bankaffärer lokalt då en större geografisk 

närhet till kunderna existerar, vilket i många avseenden kan ses som positivt då det kan bidra 

till en djupare kunskap om kunderna. Respondenterna hävdar dock att det finns för och 

nackdelar med en lokalnärvaro. Författarna vill belysa att Basel II:s inverkan på 

kreditbedömningen samt bankens val att centralisera kreditprocessen till småföretag kan 

tänkas få en större effekt på mindre orter i jämförelse med större orter där den privata 

kännedomen om företagen är lägre.  
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5.6 Standardiseringen sänker transaktionskostnaderna 

Både Riksbanken och respondenterna anser att Basel II inte kommer att ge en negativ 

inverkan på småföretags möjligheter att bli beviljade krediter. Författarna ser dock att 

kombinationen av en centraliserad hantering av ovan nämnda kundgrupp samt en ökad 

användning av modeller, i och med Basel II, kan leda till försvårade möjligheter för en del 

småföretag att bli beviljade lån.  Standardiseringen kommer att innebära en effektiv hantering 

av okomplicerade kreditbedömningar. Dock vill författarna återigen upplysa läsaren om att en 

centralisering och en ökad användning av modeller kan få negativa effekter för vissa 

småföretagskunder som inte är möjliga att bedöma utefter en standardiserad mall. Den 

framtida potentialen hos dessa kunder behöver inte vara sämre än hos andra företag, 

skillnaden kan istället ligga i att potentialen hos dessa företag hade värderats annorlunda om 

bedömningen hade sett till andra mått än de som finns förutbestämda i creditscoringmodellen.  

Nu har banken förvisso valt att tillämpa vissa bedömningskriterier som de anser vara 

avgörande för att värdera ett företags framtida potential. Författarna vill därför inte påstå att 

dessa kriterier är felaktiga men vill upplysa läsaren om att företag ser olika ut vid många 

aspekter vilket de anser att banken skulle kunna ta hänsyn till, det går inte att bedöma alla 

företag utifrån samma kriterier. Bankens val att minimera transaktionskostnaderna för den 

mer standardiserade gruppen småföretag medan det, enligt författarna, ses kan som ett hinder 

för företag som har goda framtidsutsikter men som avviker från creditscroingmodellen.  

Författarna har dock förståelse för att respondenterna anser att individuella bedömningar av 

småföretag på sikt blir för kostsamma för banken i relation till vad den tjänar på de mindre 

företagskunderna. I vissa situationer anser författarna dock att en standardisering av sök, 

kontrakt och kontrollkostnader inte alltid är det bästa sättet att bedöma den potentiella 

lönsamheten hos bankens småföretagskunder. Hade banken istället valt att behålla den 

tidigare decentraliserade kredithanteringen hade de kunnat hantera den avvikande 

kundgruppen i creditscoringmodellerna på ett annat sätt. Då främst genom att se till andra 

kriterier som är möjliga om banken har en lokal närvaro till kunderna, rykten och signaler kan 

då istället vara avgörande. Det standardiserade arbetssättet kan dock komma att innebära, från 

småföretagarens sida, att intresset för att vara ärlig minskar samtidigt som ett opportunistiskt 

beteende ökar. Författarna tror även att bankens masshantering av kreditgivningen till 

småföretag kan reducera mervärdet kunden upplever vilket kan leda till att företagets planer 

för ett långsiktigt samarbete med banken avtar. I stora drag skulle detta kunna innebära ökade 
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kostnader för banken för hanteringen av nya kunder då denna kundgrupp får ett mer flyktigt 

beteende. 

Författarna anser att Basel II kommer att få en inverkan på bankens transaktionskostnader. 

Som ovan finns beskrivet kommer en standardisering av kreditprocessen att innebära såväl 

positiva som negativa effekter. Transaktionskostnaderna kommer, trots ovan nämnda 

problematik, i ett helhetsperspektiv ur bankens synvinkel troligen att minska i det långa loppet 

främst med anledningen att den manuella hanteringen av kreditgivning till småföretag 

kommer att avta.  
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6. Reflektioner och framåtblick 
___________________________________________________________________________ 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i den 

undersökning som har genomförts. Nedan görs en återanknytning till studiens syfte och 

problemfrågor, därefter redogörs författarnas reflektioner kring uppsatsarbetet samt även 

förslag till vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Vad har Basel II inneburit för kreditprocessen? 
Syftet med studien var att undersöka vilken inverkan implementeringen av Basel II kommer 

att få på bankers kreditgivning till småföretag.  Författarna har tidigare gjort konstaterandet att 

det i studien har varit svårt att urskilja om de förändringar som har skett har orsakats av Basel 

II eller av bankens egna processer. Vad som har inträffat är en centralisering av 

kreditgivningshanteringen till mindre företag samt att banken har ökat användandet av 

finansiella modeller vid en kreditbedömning. Banken anser att förändring är ett rationellt 

beslut då det enligt deras mening kommer leda till att småföretagssegmentet blir mer lönsamt. 

Vad berör bankens transaktionskostnader vid kreditgivningen till småföretag har författarna 

gjort tolkningen att de i helhet kommer att minska på grund av den minskade manuella 

hanteringen av kundsegmentet då banken valt att centralisera processen. Centraliseringen har 

varit möjlig i och med Finansinspektionens krav på ett ökat användande av beslutsmodeller. 

Centraliseringen i sig har däremot lett till att kreditbedömningen till större del grundar sig på 

kvantitativa mått, vilket har bidragit till att de kvalitativa måttens betydelse har minskat. I 

samband med den centrala hanteringen av kreditbeslut har även kreditgivningen blivit mer 

standardiserad och likvärdig då det inte längre råder lokala skillnader mellan bankkontoren. 

Centraliseringen har medfört både för och nackdelar för såväl banken som för småföretagen. 

Författarnas övergripande åsikt stämmer dock överens med banken, vilket är att 

centraliseringen kommer att leda till att småföretagssegmentet blir mer lönsamt. Den främsta 

fördelen med en tydlig segmentering av företagskunderna är att beslutsmodeller blir mer 

skräddarsydda till småföretagen i helhet. Dock medför detta även en nackdel, 

standardiseringen kommer att innebära att vissa kundgrupper kommer missgynnas då 

bedömningen av dessa företag inte är optimal enligt den beslutsmodell som används. 
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6.2 Författarnas reflektioner 
Uppsatsperioden har varit lärorik då den har gett författarna en djupare inblick i bankers 

kredithantering av småföretag. Vid valet av problemområde trodde författarna till en början 

att det inte skulle vara svårt att urskilja Basel II:s effekter på bankens kreditprocess. En 

lärdom de har tagit till sig under uppsatsperioden är att det kan vara problematiskt även för 

ansvariga att skilja förändringsprocesser åt i en organisation.  

Hos den studerade banken har Basel II inte medfört revolutionerade förändringar, vilket 

författarna anser kunna vara en anledning till att de anställda har begränsad kunskap om vilka 

effekter implementeringen av Basel II har medfört. Kostnaderna för banken att informera 

personalen som berörs av regelverket kan vara av betydelse i en stor organisation. Om banken 

anser att regelverket inte påverkar de anställdas arbetssätt avsevärt kan det vara motiverat att 

inte lägga ner allt för stora resurser på att förmedla denna information. Dock kan det i vissa 

fall, framförallt om processen är komplicerad och antas medföra stora omvandlingar i en 

organisation, vara motiverat att lägga resurser på att kunskapen förmedlas nedåt i hierarkin. 

För att ett företag ska fungera och ha en ljus framtidsutsikt är det många faktorer som måste 

sammanstråla. Risken med att inte sprida informationen kan komma att innebära höga 

kostnader då företagets resurser fördelas på ett ineffektivt sätt.  

6.3 Förslag till framtida forskningar 
Under uppsatsens gång har författarna upptäckt fler infallsvinklar inom ämnesområdet som 

skulle kunna vara intressanta att genomföra vid framtida forskningar. På grund av studiens 

omfattning har författarna inte haft möjlighet att studera dessa aspekter vidare. Däremot vill 

de med sin inblick i ämnet väcka möjliga idéer för framtida uppsatser som skulle kunna 

genomföras.  

I vidare uppsatser skulle en liknande studie kunna utredas men ur småföretagarnas ögon. 

Även om implementeringen av Basel II inte har inneburit betydande förändringar för 

bankerna så skulle det vara intressant att studera hur småföretagarna uppfattar situationen. 

Såväl Riksbanken som den studerade banken hävdar att Basel II inte kommer vara till nackdel 

för småföretagarna men om situationen uppfattas på samma sätt för småföretagarna skulle 

vara en tänkvärt att studera.  

Ett annat förslag på framtida forskning är att studera hur väl bankernas modeller är anpassade 

till småföretag. Konsekvenserna av de förändringar som har skett inom bankens kreditprocess 
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kommer endast att kunna skådas i framtiden. Bankerna hävdar att deras modeller är 

tillförlitliga och mer välanpassade till småföretag. Detta är dock ännu inte beprövat och hur 

dessa modeller fungerar under olika marknadsförhållanden samt konjunkturförändringar 

skulle vara intressant att studera framöver. 
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Bilagor 

Bilaga 1; Intervjumall 

 

Intervjufrågor 
 

1. Respondentens position i banken?  

2. Vad är bankens definition på ett småföretag? Vilka bedömningskriterier utgår ni ifrån? 

3. Hur långt framskriden är implementeringsprocessen av Basel II på de olika kontoren i 

banken, både inom Sverige och i Stockholmsregionen?  

4. Vad kommer Basel II i stora drag att innebära för banken och dess kreditgivning till 

småföretag? 

5. Hur ser kunskapen om Basel II ut bland de anställda i banken? 

6. Vilken inverkan tror ni banken har för småföretags möjligheter att växa? 

7. Finns det svårigheter vid en kreditbedömning av småföretag och i så fall vilka? 

8. Hur ser informationsinförskaffandet ut av småföretag? 

9. På vilket sätt speglas informationsasymmetrin mellan banken och småföretag? 

 9.a) Vilka åtgärder vidtar banken för att minimera informationsasymmetrin? 

 9.b) Vilken betydelse har en relation vid informationsasymmetri? 

10. Hur går banken tillväga för att reducera osäkerhet vid kreditgivning till småföretag? 

 10.a) Skiljer sig metoden vid jämförelse med större företag, och i så fall hur? 

   11. Skiljer kreditbedömningsprocessen sig åt i mindre och större orter och i så fall på 

vilket sätt?  

11.a) Om det finns skillnader, hur kommer dessa att förändras i och med det nya 

regelverket?  
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      12. Vilka aspekter ser ni till vid en kreditbedömning av småföretag? 

13. Hur mycket väger ägarens karaktär (kvalitativa mått) in i bedömningen av småföretag? 

14. Hur viktiga är kvantitativa bedömningskriterier såsom olika nyckeltal vid 

kreditgivning till småföretag? 

15. Vad ser ni för fördelar samt nackdelar med kvalitativa (ärlighet, kompetens) 

respektive kvantitativa (lönsamhet, likviditet) bedömningskriterier? 

16. Hur kommer det nya regelverket påverka användningen av kvalitativa respektive   

kvantitativa mått vid en kreditbedömning? 

16. a) Kommer det finns resurser att i samma utsträckning använda sig av 

bedömningskriterier (kvalitativa samt kvantitativa) som används idag 

efter implementeringen av det nya regelverket?  

      17. På vilket sätt tror ni att bankens organisationsstruktur inverkar på fördelningen av 

kvantitativa och kvalitativa mått vid en kreditbedömning till småföretag? 

17. a) Hur tror ni att kreditgivningens arbetssätt kommer att förändras när Basel 

II implementeras med tanke bankens organisationsstruktur 

(centraliserad/decentraliserad)? 

       18. Tror ni att det kommer att bli svårare för mindre företag att beviljas krediter i och med   

införandet av det nya regelverket (Basel II)? 

 18. a) I så fall, hur? 

     19. I vilken utsträckning använder sig bankens kreditgivare av intuition vid en bedömning 

av småföretag?  

    20. Vilken typ av beslutsmodell används vid kreditbedömning till småföretag, och 

kommer den att förändras efter det nya regelverket? 

20.a) Vad fokuserar modellen på för faktorer, hur kommer Basel II att förändra 

dessa? 

   20.b) Vilka brister anser ni att de finns med de modeller som banken använder 

för tillfället samt hur kommer dessa att förändras i och med Basel II? 
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      21. Hur mycket väger den personliga relationen in i en kreditbedömning och kommer 

Basel II få en inverkan på detta? 

21.a) Hur förändras bankens relation till småföretag före och efter en 

kreditgivning? 

     22.  Vad är ett attraktivt företag för banken, vilka aspekter ser ni till? 

     23.  Vad innebär en stark kundrelation till ett företag? 

     24.  Hur viktigt är det med relationer till företagskunder för banken?  

     25. Hur viktig är en personlig relation med ett företag i samband med kreditgivning och 

skiljer den sig före/ efter kreditgivningen? 

 25. a) Vad tror ni Basel II kommer att ha för inverkan på kundrelationen? 

     26.  Hur mycket resurser lägger banken på att upprätthålla, skaffa en relation med en 

företagskund? 

 26. a) Hur skiljer det sig mellan mindre och större företag?  

 26.b) Hur kommer Basel II att påverka denna resursfördelning? 

     27. På vilket sätt skiljer det sig åt inom banken hur relationer och sociala nätverk nyttjas 

beroende på om kontoret befinner sig i storstadsområden eller på mindre orter?  

     28.  Vad består transaktionskostnaderna av som uppkommer vid kreditgivning? 

     29.  På vilket sätt skiljer sig transaktionskostnaderna åt vid kreditgivning till små och stora 

företag?  

     30. Hur kommer transaktionskostnaderna att skilja sig åt efter införandet av Basel II vid 

kreditgivning till småföretag? 

     31. Basel II införandet kommer att innebära en ökad tillsyn från Finansinspektionen 

(pelare3) vilka effekter tror ni det kommer att få på bankens transaktionskostnader? 
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