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Sammanfattning	  	  

Efter den senaste globala finansiella krisen presenterades Basel III med syfte att begränsa 

finansiellt risktagande inom bankindustrin. Basel III innebär striktare kapitaltäckningskrav 

för banker vilket kan medföra att utlåningen påverkas. Små- och medelstora företag (SME) 

som vanligen är beroende av externt lånekapital kan i förlängningen påverkas negativt av en 

mer restriktiv utlåning. Historiskt sett har relationen mellan banken och företaget fungerat 

som en informationskälla i kreditbedömningen och relationen har karakteriserats av ett 

ömsesidigt beroendeförhållande där geografisk närhet har varit essentiellt.  

 

Syftet är att analysera hur implementeringen av Basel III påverkar utlåning lokalt till SME. 

Vidare analyseras Basel III’s påverkan på kreditrelationen mellan den lokala banken och 

SMEs. Analysen genomförs med utgångspunkt i institutionell teori med ett särskilt fokus på 

transaktionskostnadsteori. För att uppnå syftet tillämpas ett kvalitativt angreppssätt genom 

semi-strukturerade intervjuer, för att möjliggöra analys av hur kreditrelationens 

transaktionskostnader förändras.  

 

Studien visar att det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan banken och företaget inte 

längre är av vikt då teknisk utveckling har möjliggjort finansiering utanför den lokala kontex-

ten. Empirin indikerar att bankerna efter Basel III-implementeringen prisdifferentierar 

mellan SMEs i större utsträckning än tidigare. Studien visar att Basel III innebär negativa 

konsekvenser för utlåningen till SMEs och att kreditrelationen mellan banken och SME har 

förändrats. 

 

Nyckelord: Basel III, Kreditrelation, Utlåning, SME, Institutionell teori 

 

  



   
 
 

Abstract	  

After the recent global financial crisis, Basel III was presented with the aim to limit financial 

risk-taking in the banking industry. Basel III requires stricter capital requirements for banks, 

which might affect the granting of credit. Small and medium-sized enterprises (SME) that 

usually depend on external credit might be adversely affected by a more restrictive lending. 

Historically, the relationship between the bank and the SME acted as a source of information 

in the credit assessment and the relationship has been characterized by an interdependent 

relationship where geographical proximity has been essential. 

 

The aim of the study is to analyze how the implementation of Basel III affects local lending to 

SMEs. The study also analyzes Basel III's impact on the credit relationship between the local 

bank and SMEs. The analysis is carried out on the basis of institutional theory with a particu-

lar focus on transaction cost theory. In order to achieve the aim of the study a qualitative 

approach through semi-structured interviews is applied, to enable analysis of how the credit 

relationship’s transaction costs are changing. 

 

The study shows that the interdependence between the bank and the SME is no longer of 

importance as technological development has enabled funding beyond the local context. The 

empirical data indicates that after the implementation of Basel III, the banks are price 

differentiating between SMEs to a greater extent than before. The study shows that the Basel 

III entails negative consequences for lending to SMEs and credit relationship between the 

bank and the SME has changed. 

 

Keywords: Basel III, Credit relationship, Lending, SME, Institutional theory 
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1.	  Inledning	  

Banker har alltid varit den viktigaste finansiella intermediären i samtliga ekonomier (Santos 

2000). Finansiella intermediärer spelar en viktig roll i samhällsekonomin genom att minska 

informationsasymmetrier och således minska transaktionskostnader (Prospektutredningen 

2005). Genom att agera finansiell intermediär sänker banker osäkerhet mellan parter som 

vill låna eller låna ut pengar (Bjuggren & Skogh 1989).  

 

Bankindustrin är en av de mest reglerade sektorerna i världen (Santos 2000). Generella 

argument för att reglera banker motiveras utifrån marknadsmisslyckanden och vikten av att 

bevara finansiell stabilitet, med fokus på att förebygga systematisk risk (Santos 2000). År 

1988 kom det första förslaget från Baselkommittén som syftade till att skapa internationella 

standarder för banksektorn. Efter den senaste globala finansiella krisen presenterades Basel 

III med strängare rekommendationer och ytterligare fokus på att begränsa finansiellt riskta-

gande (Riksbanken 2010). 

 

Basel III är ett regelverk vilket enligt institutionell teori definieras som en formell institution. 

Inom institutionell teori definieras förhållningsregler för mänskligt agerande (Kasper & 

Streit 1998). Institutioner skapar struktur och gör handlingar förutsägbara vilket förebygger 

opportunistiskt beteende (Kasper & Streit 1998). Genom förtroende mellan aktörer kan 

transaktionskostnader samt kostnader för informationssökande sänkas och ekonomisk 

effektivitet öka (Kasper & Streit 1998; Prospektutredningen 2005). Historiskt sett har relat-

ionen mellan banken och företaget fungerat som en informationskälla i kreditbedömningen 

och relationen har karakteriserats av ett ömsesidigt beroendeförhållande (Bruns 2003).  

 

Allen et al. (2012) menar att implementeringen av Basel III kan påverka bankernas utlåning 

och då särskilt utlåningen till dem som befinner sig i den mer riskfyllda änden av kredit-

spektrumet. Små- och medelstora företag1 (SME) har inte samma tillgång till alternativa 

finansieringskällor 2  relativt stora företag, varför minskad utlåning skulle drabba SMEs 

hårdare (Allen et al. 2012; Cœuré 2013; European banking authority 2012). 

1.1 Problematisering	  

Bankers finansiering av företag har historiskt sett skett enligt kyrktornsprincipen, det vill 

säga att utlåningen är begränsad till det område som kan överblickas från det lokala kyrk-

                                                        
1 Small and medium-sized enterprises (SME), för definition se kapitel 3. 
2 Alternativ finansiering, som inte är banklån, t.ex. crowdfunding, företagsobligationer, eget kapital, 
riskkapital.   
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tornet (Silver 2003). Detta har ansetts nödvändigt då information om kund är bättre ju 

närmare kund utlåningen sker. Utlåning till kredittagare som är bosatta och aktiva inom 

närområdet är ett sätt att riskhantera genom att känna sina kunder och den lokala mark-

naden (Heikensten 2004). Även kunder har historiskt sett hållit sig till de banker de känner 

(Heikensten 1996). 

 

Inom institutionell teori är tillit ett viktigt attribut hos aktörer. Tillit skapas genom förutsäg-

barhet att en motpart inte utnyttjar sårbarheter genom att agera opportunistiskt (Kasper & 

Streit 1998). Att kreditgivare och kredittagare litar på varandra är ett sätt att överkomma 

asymmetrisk information (Kasper & Streit 1998). Detaljerad information om företaget, 

branschen och marknaden minskar informationsasymmetrin mellan kreditgivare och kredit-

tagare. När tillit finns i relationen mellan bank och företag kan kontrakt vara enkla och 

medför låga transaktionskostnader (Bruns 2003). På lokal nivå torde kreditbedömning vara 

av en mer informell karaktär och det sociala nätverket nyttjas i högre grad för att minska 

asymmetrisk information (Silver 2003). Kyrktornsprincipen skapar tillit mellan aktörer och 

sänker således transaktionskostnader.  

 

Till följd av teknisk utveckling kan institutionell förändring ske. Nya eller förändrade möjlig-

heter främjar ökad kunskap och innovationer vilket kan förändra institutioner (North 2006). 

I dagens banklandskap har teknisk utveckling minskat den geografiska närhetens betydelse 

för finansiering. Enligt Silver (2003) har credit scoring-tekniker samt portföljanalyser 

möjliggjort för att avgörande kreditgivningsbeslut fattas långt ifrån kredittagaren. Då teknisk 

utveckling gjort information mer lättillgänglig kan kyrktornsprincipen komma att göras 

obsolet. 

 

SMEs har inte tillgång till samma alternativa finansieringskällor som stora företag har 

(Bruns & Fletcher 2008; Cœuré 2013). När svenska företag finansierar sig med externt 

kapital är det vanligaste alternativet lånekapital (Bruns 2003; Finansinspektionen 2013). Då 

banker möter striktare kapitaltäckningskrav med syfte att begränsa finansiellt risktagande 

kan bankernas utlåning påverkas. Basel III-regelverket kan ge upphov till ökade kostnader 

för banker vilket kan leda till högre utlåningsräntor samt minskad kreditgivning 

(Finansinspektionen 2013). Cosimano och Hakura (2011) visar att de högre kapitalkraven i 

Basel III, som höjer bankernas marginalkostnad för finansiering, leder till högre utlånings-

räntor. När bankerna tvingas öka det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar kan 

detta även leda till att utlåningen minskar, någonting som även Barajas, Cosimano, Hakura 

och Roelands (2015) kommer fram till i sin studie. Små företag som vanligen är beroende av 



   
 
 

3 

externt lånekapital kan i förlängningen påverkas negativt av en mer restriktiv utlåning 

(Tillväxtverket 2011; European banking authority 2012). 

 

Vid institutionell förändring förväntas aktörerna handla i egenintresse och då de egna intres-

sena skiljer sig motsätter sig aktörerna förändringen (North 2006). Basel III-regelverket 

innebär en förändring av de formella institutionerna för bankverksamhet vilket förändrar 

spelreglerna för aktörerna på marknaden. En förändring av institutionerna kan förändra 

strukturen på marknaden vilket i sin tur kan påverka relationen mellan banken och kredit-

tagaren (North 2006). 

 

Kreditrelationen mellan banken och SME har tidigare fungerat som informationskälla i 

kreditbedömningen och på så sätt minskat asymmetrisk information samt transaktions-

kostnader. Denna studie ämnar undersöka hur Basel III påverkar relationen mellan den 

lokala banken och SME samt hur utlåningen påverkas. Genom en institutionell analys av hur 

kreditrelationens transaktionskostnader förändras ämnar studien bidra med kunskap om hur 

Basel III-regelverket påverkar utlåningen till SMEs.  

 

Tidigare forskning om Basel III-regelverket har främst antagit ett kvantitativt tillvägagångs-

sätt med kvantifiering av hur Basel III kan öka utlåningsräntor samt hur utlåning i absoluta 

tal skulle kunna reduceras (Barajas et al. 2015; Sutorova & Teplý 2013; Cosimano & Hakura 

2011). Forskning om Basel III och SME är inte så omfattande. Tidigare forskning har främst 

analyserat hur kapitalkraven i Basel II påverkar bankers marginal med avseende på 

beräkning av kapitalkrav för SME-utlåning (Altman & Sabato 2005; Altman & Sabato 2007; 

Berger & Udell 2006). Denna studie antar ett kvalitativt angreppssätt för att möjliggöra 

analys av hur kreditrelationens transaktionskostnader förändras på grund av Basel III-

implementeringen. Studien undersöker hur den lokala kreditrelationen har förändrats med 

hjälp av intervjuer med banker och SME, för att inkludera bägge parters perspektiv.  

1.2	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  

Syftet är att analysera hur implementeringen av Basel III påverkar utlåning lokalt till små-

och medelstora företag. Vidare analyseras Basel III’s påverkan på kreditrelationen mellan 

den lokala banken och små- och medelstora företag. 

 

För att uppnå studiens syfte besvaras följande forskningsfrågor: 

• Hur påverkar Basel III kreditbedömningen av små- och medelstora företag på lokal 

nivå?  
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• Hur påverkar Basel III relationen mellan lokala banker och små- och medelstora 

företag? 

 

Analysen genomförs med utgångspunkt i institutionell teori med ett särskilt fokus på 

transaktionskostnadsteori.  

1.3	  Genomförande	  och	  avgränsning	  

För att analysera hur Basel III-regelverket påverkar bankers utlåning samt kreditrelation till 

SME används institutionell teori. För att uppnå syftet tillämpas ett kvalitativt angreppssätt 

genom semi-strukturerade intervjuer. För att analysera Basel III-regelverkets effekt på 

utlåning till SME intervjuas experter på området, med insikt i hur Basel III implementeras i 

banker, samt lokala kredithandläggare som beslutar om kreditgivning. För att få SMEs 

perspektiv intervjuas en representant för organisationen Företagarna. Vidare intervjuas även 

en expert på området från Bankföreningen för att få en överblick av Basel III-regelverket 

samt den svenska bankverksamheten. På grund av ämnets känsliga karaktär är samtliga 

respondenter i studien anonyma. Bankspecifik information bidrar, enligt författarna, inte till 

att uppnå studiens syfte varför detta inte benämns då även detta är av känslig karaktär. 

Studien följer rekommendationer från Vetenskapsrådet (2011) kring god forskningsetik. 

 

Då kreditbedömning på lokal nivå kan vara av mer informell karaktär och påverkas av den 

lokala kontexten avgränsas studien till lokala kredithandläggare samt SMEs i Linköping. 

SMEs i Linköping är verksamma i ett stort antal branscher och utgör 93% av alla privata 

företag i staden (Företagarna 2015) varför en avgränsning till Linköping är möjlig.  

1.4	  Forskningsbidrag	  

Tidigare forskning har främst undersökt de kvantitativa effekterna av Basel III. Genom ett 

kvalitativt angreppsätt ämnar denna studie bidra med insikter om hur kreditrelationen 

mellan den lokala banken och SMEs förändras efter Basel III-implementeringen. Vidare 

analyseras hur Basel III påverkar utlåning lokalt till SMEs. Studien är av explorativ karaktär 

och ämnar genom insamlande av primärdata vara hypotesgenerande. Genom semi-

strukturerade intervjuer ämnar studien att gå in på djupet i kreditrelationen mellan den 

lokala banken och SMEs vilket, så vitt författarna vet, inte tidigare har undersökts. Empirin 

analyseras utifrån institutionell teori och de slutsatser författarna drar utgår ifrån institut-

ionell analys.  
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2.	  Basel	  III	  
Baselkommittén arbetar för att ta fram globala standarder för bankregleringar (BIS 2015). 

Kommittén presenterar standarder med syfte att stärka tillsynen samt regleringar av banker 

(BIS 2015). År 2010 introducerades Basel III, ett nytt omfattande förslag för banker som 

syftar till att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster samt minska sannolikheten för 

en ny finansiell kris (BIS 2010). Basel III-regelverket ställer högre krav på bankerna genom 

att kräva högre kvalitet på det kapital bankerna håller samt att nya krav ställs på bankernas 

likviditet (BIS 2010). Basel III-regelverket infördes år 2013 med planerat slutår 2019. De 

delarna i Basel III gällande implementeringen av kapitaltäckningskrav samt likviditetskravet 

är år 2015 införda i Sverige (Riksbanken 2015). 

 

Europeiska kommissionen implementerade 2011 lagstiftningspaketet, Capital requirements 

regulation and directive (CRR/CRD IV) efter Basel III-regelverket från Baselkommittén. 

CRR/CRD IV ersatte CRD III från 2006 (European Commission 2011). Reglerna har sedan 

implementerats i svensk rätt (Regeringskansliet 2013).  

2.1	  Kapitaltäckningskrav	  

Med kapitaltäckning avses den lägsta grad av eget kapital i förhållande till den totala utlå-

ningen som bankerna måste hålla (Tillväxtverket 2011). Basel III ställer högre krav på 

bankernas kapital än Basel II, då bankerna tvingas hålla mer kapital av högre kvalitet 

(Riksbanken 2010). Den typ av kapital som har störst förmåga att absorbera förluster, och 

därmed är av högsta kvalitet, benämns kärnprimärkapital (Riksbanken 2013). Basel III höjer 

kravet på andelen kärnprimärkapital en bank måste hålla inom minimikapitalet (Riksbanken 

2010). Detta kommer medföra ökade kostnader för bankerna, då kärnprimärkapital är dyrare 

relativt andra former av kapital (Riksbanken 2010). Syftet med dessa regleringar är att 

minska bankernas risktagande genom att bygga upp en kapitalbuffert som kan absorbera 

eventuella förluster (Riksbanken 2010). Basel III skärper även reglerna över vad som får 

räknas in i kapitalet samt hur de riskvägda tillgångarna får beräknas (Riksbanken 2010). Då 

syftet med Basel III är att begränsa finansiellt risktagande drabbas SME, som generellt anses 

som en mer riskfylld utlåning (European banking authority 2012). För att försöka neutrali-

sera effekten Basel III kan ha på utlåningen till SME implementerades därför en minskning 

av kapitalkraven för SME. Detta innebär att banken får en typ av rabatt och inte behöver 

hålla lika mycket kapital vid utlåning till SME (European banking authority 2012). 
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2.2	  Likviditetsregleringar	  

Basel III innehåller även två likviditetsregleringar, Liquidity Coverage Ratio (LCR) samt Net 

Stable Funding Ratio (NFSR) (Riksbanken 2011). LCR innebär att bankens likviditetsbuffert 

måste vara minst lika stor som dess nettoutflöde av pengar under 30 dagar i ett stressat 

scenario (Riksbanken 2011). Allen et al. (2012) menar att bankerna, till följd av likviditets-

regleringarna, tvingas öka sina likvida tillgångar och därmed reducera sina balansräkningar. 

Detta kan ske genom en minskning av de icke-likvida tillgångarna eller genom att begränsa 

utlåningen (Allen et al. 2012). NFSR innebär att bankens stabila finansiering måste vara 

större än dess behov av stabil finansiering (Riksbanken 2010). Kravet innehåller även 

bestämmelser för hur stor andel av olika skuldtyper som anses vara stabil finansiering samt 

hur många procent av olika tillgångar som anses kräva stabil finansiering. NFSR kommer 

enligt Riksbanken (2015) införas år 2018.  

2.3	  Beräkning	  av	  riskvägda	  tillgångar	  

Det kapital som bankerna måste hålla i förhållande till tillgångarna beräknas genom bankens 

riskvägda tillgångar (Riksbanken 2013). Tillgångar med högre risk har högre riskvikter, och 

kräver därmed mer kapital. Bankerna tillåts att själva beräkna sina riskvikter genom en 

intern riskklassificeringsmetod. Det finns även en schablonmetod i Basel III för att beräkna 

riskvikter. Denna metod möjliggör för bankerna att själva beräkna storleken på de riskvägda 

tillgångarna utifrån historisk data över förluster (Riksbanken 2013). 

 

Riksbanken uppger i rapporten om finansiell stabilitet (2010) att de svenska storbankerna 

innan Basel III-kraven började implementeras uppfyllde kraven för kärnprimärkapital. 

Vidare visade Riksbankens analys att ingen av de svenska storbankerna då uppfyllde LCR 

eller NSFR-kraven. Riksbanken (2010) påpekade att bankerna hade låga riskvikter vid 

beräkning av kapitalkrav. Detta berodde på att bankerna äger tillgångar med låga riskvikter, 

såsom bostadslån. Vidare medför detta att bankerna har en stor mängd kapital i förhållande 

till de riskvägda tillgångarna, men inte lika mycket kapital i relation till totala tillgångar 

(Riksbanken 2010). 

 

I 2015-års rapport om finansiell stabilitet uttrycker Riksbanken att bankernas kapitalnivåer, 

efter implementeringen av LCR samt kapitalkraven, överstiger de minimikrav som har 

beslutats inom ramen för Basel III. Bankerna tillåts använda interna modeller för beräkning 

av riskvikter, vilket har lett till fortsatt låga riskvikter hos bankerna (Riksbanken 2015). Det 

nuvarande låga ränteläget har bidragit till en ökad efterfrågan på mer riskfyllda tillgångar 

och har resulterat i ökat risktagande på marknaden (Riksbanken 2015). 
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2.4	  Riskvikter	  för	  företagsexponering	  

Riskvikterna för företagsexponering har minskat sedan bankerna tilläts använda intern-

metoden vid beräkning av riskvikter (Finansinspektionen 2016). Då internmetoden tillåter 

bankerna att beräkna riskvikter utifrån historisk data, menar Finansinspektionen (2016) att 

den verkliga risken inte är så låg som bankernas antaganden. Svenska företag har överlag 

under de senaste 15 åren haft stabil samt god betalningsförmåga vilket har resulterat i att 

bankerna haft låga fallissemangsfrekvenser3 (Finansinspektionen 2016). Finansinspektionen 

(2016) ska därför införa en ny bedömningsmetod för beräkning av riskvikter för företags-

exponering. Denna nya metod kräver strängare antaganden med högre fallissemangs-

frekvenser, där vart femte år är ett nedgångsår. Finansinspektionen (2016) menar att 

införandet av strängare riskviktsberäkningar för företagsexponering kommer påverka 

samtliga banker som använder sig av internmetoden.  

  

                                                        
3 En kreditexponering anses vara i fallissemang (default) när det framstår som sannolikt att inte alla 
avtalade belopp kommer att erhållas enligt villkoren (Swedbank 2013). 
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3.	  Små-‐	  och	  medelstora	  företag	   
I denna studie definieras SME i enlighet med en kvalitativ definition vilket fokuserar på de 

specifika egenskaper småföretag har. SME har en relativt liten marknadsandel, ett personligt 

ledarskap snarare än en formaliserad managementstruktur samt är inte en del av en stor 

koncern (Bolton 1971, se Landström 2003). 

3.1	  SME-‐företagande	  	  

Efter 1990-talets recession i Sverige började beslutsfattare intressera sig för småföre-

tagssektorn (Berggren 2003). En studie gjord av Davidsson, Lindmark och Olofsson (1994) 

visade att sju av tio nya arbetstillfällen i Sverige skapades av SMEs. Vidare är dessa företag 

viktiga för den tekniska förnyelsen av traditionella industrier (Berggren 2003) samt för 

innovationsprocesser (Tillväxtverket 2011). Nya företag är viktiga för att utveckla ekonomin 

samt näringslivsstrukturen genom att bidra till marknadsutveckling och produktiviteten på 

lång sikt (Tillväxtverket 2011). De flesta nya företag faller även inom kategorin SME 

(Tillväxtverket 2011). Svenska studier har även visat att SMEs har stor betydelse för att skapa 

regional näringslivsdynamik och ur ett ekonomiskt perspektiv, välmående regioner 

(Berggren 2003).  

 

SMEs har betydligt svårare att finansiera sin tillväxt relativt de stora företagen (Tillväxtverket 

2011). En anledning till detta är att SMEs anses orsaka relativt stort risktagande för bankerna 

(Bruns 2003). Risk för kreditgivaren bedöms bland annat genom analys av kredittagarens 

framtida återbetalningsförmåga (Bruns 2003). Växande företag är särskilt riskfyllda då 

tillväxtföretag är under utveckling vilket försvårar bedömningen (Bruns 2003).  

 

Enligt Altman och Sabato (2005) bidrar SMEs med en dynamik för ekonomier. De 

producerar tre fjärdedelar av totala antalet jobb och ofta mer än en tredjedel av ett lands BNP 

(Altman & Sabato 2005). Vidare är andelen SMEs av totala antalet företag högre än 97 % i 

OECD-länder (Altman & Sabato 2005). SMEs kan på grund av sin enkla företagsstruktur 

reagera snabbt på förändrade ekonomiska förutsättningar och möta kunders förändrade 

behov. Detta kan leda till att SMEs växer snabbt till stora och starka aktörer eller misslyckas 

inom en kort tid efter att företaget startats (Altman & Sabato 2005).  

 

Debatten kring problematiken för SMEs att erhålla externt kapital har pågått under en längre 

period (Landström 2003). Redan på 1930-talet observerades ett finansiellt gap för små 

företag i den s.k. MacMillan-rapporten i Storbritannien, där finansiärerna uppvisade en 

tendens att diskriminera de små företagen. Det har sedan dess genomförts ett antal utred-

ningar i syfte att mäta huruvida ett finansiellt gap existerar, och i så fall hur stort gapet är 
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(Landström 2003). Bolton (1971) hävdade att det snarare förelåg ett kunskapsgap mellan 

kreditgivare och kredittagare där aktörerna hade svårt att förstå varandra samt motpartens 

behov av information. Landström (2003) konstaterar att svårigheterna för SMEs att erhålla 

externt kapital även har varit föremål för debatt i Sverige, utan konsensus om existens eller 

storlek på ett finansiellt gap4.  

3.1.1	  SME-‐företagande	  i	  Linköping	  

Företagarna (2015) uppger i en rapport att 4 av 5 jobb i Sverige skapas av SMEs. Även i 

Linköping skapar SMEs flest jobbtillfällen. 93% av alla privata företag i Linköping är SMEs 

(Företagarna 2015). Mellan 1990 och 2013 ökade jobbtillväxten inom SMEs i Linköping med 

86% vilket innebär 10549 nya jobbtillfällen (Företagarna 2015).  

 

I Linköping är SMEs verksamma inom ett stort antal branscher varav de flesta företag 

återfinns inom företagstjänster, handel, jordbruk, skogsbruk och fiske (Företagarna 2015). 

89% av SMEs i Linköping uppger att de vill växa. En undersökning gjord av Företagarna 

(2015) visar att SMEs på nationell nivå anser att olika typer av finansieringsproblem är ett av 

de största hindren för att skapa tillväxt, något som även stämmer för Linköping (Företagarna 

2015).  

 

 

 

  

                                                        
4 Se t.ex. Olofsson 1994; Olofsson & Berggren 1998). 
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4.	  Kreditbedömning	  

Vid kreditbedömning måste banken bedöma ett företags risk för att uppskatta sannolikheten 

att företaget uppfyller sina åtaganden gentemot banken (Bruns 2003). Det finns ett flertal 

faktorer som påverkar ett företags risknivå. För att hantera dessa risker styr i huvudsak två 

faktorer bankens kreditbedömning; företagets återbetalningsförmåga samt säkerheter som 

kan knytas an till företaget (Tillväxtverket 2011). SMEs karaktäriseras ofta som mindre byrå-

kratiska relativt större företag, samt mer flexibla gällande förmåga att snabbt svara på 

förändringar i omvärlden (Bruns 2003). Denna flexibilitet medför dock ett större risktagande 

för bankerna då det är svårare att bedöma konsekvensen av en sådan anpassning samt dess 

påverkan på företagets återbetalningsförmåga. Den större flexibiliteten innebär även att 

företagaren har bättre kännedom samt information om sitt agerande än kreditgivaren (Bruns 

2003). Detta kan ge upphov till asymmetrisk information mellan kreditgivaren och kredit-

tagaren. För att minska informationsasymmetrin behöver kreditgivaren detaljerad 

information om företaget, branschen och marknaden (Bruns 2003). Gällande den företags-

specifika informationen utvärderar kreditgivaren finansiell- och icke-finansiell information 

samt eventuella säkerheter innan kreditbeslut fattas (Bruns 2003). För att hantera 

asymmetrisk information kan banken antingen försöka få tillgång till bra information som 

minskar informationsasymmetrin, eller så har banken förtroende för att kunden inte handlar 

opportunistiskt (Bruns 2003).   

 

En existerande relation mellan företaget och banken kan bidra som informationskälla i 

kreditbedömningen (Bruns 2003). Relationen mellan företaget och banken karakteriseras av 

ett ömsesidigt beroendeförhållande. Samarbetsvilja mellan företaget och banken är därför en 

viktig faktor. Banken förväntar sig att företaget återbetalar lånet och ränta, samtidigt som 

företaget förväntar sig att få ytterligare kapital vid behov samt rättvisa kreditvillkor (Bruns 

2003).  

 

Det kan tänkas att kreditbedömning direkt påverkas av skillnader i lokal kontext. Om den 

lokala kontexten karaktäriseras av en begränsad mängd aktörer samt starka band mellan 

aktörerna, kommer det sociala nätverket i högre grad utnyttjas för att skapa information till 

kreditbedömningsprocessen (Silver 2003). Silver (2003) uppger att det torde finnas 

skillnader i bankers kreditbedömning mellan storstäder och mindre orter. Organisationer i 

storstäder bör generellt karaktäriseras av formella system då det inte är sannolikt att 

systemet påverkas av kontexten. På mindre orter bör däremot systemet vara av en mer 

informell karaktär och den lokala kontexten bör då påverka i en högre utsträckning (Silver 

2003). 
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Basel III-regelverkets förslag på likviditetskrav för banker kan leda till att banker behöver 

reducera icke-likvida tillgångar samt reducera krediter (Allen et al. 2012). Vidare uppger 

Allen et al. (2012) att finanskrisen har gjort banker mindre riskbenägna, oavsett kapitalkrav, 

och att de nu fokuserar på att uppnå vida marginaler från relativt säkra exponeringar snarare 

än att uppnå snabb tillväxt i balansräkningen genom mer riskfylld utlåning. Detta kan på-

verka tillgängligheten på kredit, särskilt för de mer riskfyllda kredittagarna (Allen et al. 

2012). Då banker spelar en särskild roll för att förse vissa aktörer med kredit leder minskad 

bankutlåning till att dessa kredittagare får dyrare kredit eller helt blir nekade kredit 

(Bernanke 1993).  
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5.	  Institutionell	  teori	  

Kasper och Streit (1998) definierar institutioner som av människan framställda regler för 

agerande. Institutioner tillämpas genom sanktioner och gör agerande förutsägbart. North 

(2006) definierar institutioner som formella regler, informella normer och strukturen för 

dess tillämpning. Genom institutioner skapas en ordning för agerande och händelser i ekono-

miska interaktioner vilket sänker kostnader för samordning. När ordning råder kan aktörer 

göra förutsägelser vilket sänker risk (Kasper & Streit 1998). 

 

Institutionell ekonomi definieras enligt Kasper och Streit (1998) som analys av en uppsätt-

ning av regler och dess inverkan på ekonomiskt resultat, samt hur institutioner utvecklas 

under förändrade ekonomiska förutsättningar. Institutioner delas upp i informella och 

formella institutioner. Informella institutioner består av exempelvis seder, normer och 

konventioner inom handel och de växer fram från mänsklig erfarenhet i samhället (Kasper & 

Streit 1998). Enligt North (2006) förkroppsligar de informella institutionerna trossystemets 

moraliska koder samt de normer som är specifika för individuella samhällen. Informella 

institutioner tillämpas genom informella sanktioner (Kasper & Streit 1998). Formella 

institutioner skapas och etableras av auktoriserade aktörer och tillämpas oftast genom 

formella sanktioner (Kasper & Streit 1998). Enligt North (2006) kan formella regler 

förändras snabbt medan informella restriktioner förändras mycket långsammare och spelar 

en avgörande roll för ett samhälles utveckling. Enligt definitionen klassificeras Basel III-

regelverket som en formell institution. Effektiviteten hos formella institutioner beror i hög 

grad på huruvida de kompletterar de informella institutionerna (Kasper & Streit 1998). 

Vidare hävdar North (2006) att de formella och informella institutionerna, och på vilket sätt 

de upprätthålls, avgör effektiviteten i ekonomin. 

 

Den institutionella strukturen speglar enligt North (2006) summan av samhällets överty-

gelser över tiden. Institutioner kan ses som spelregler där spelarna består av organisationer, 

och genom samspel mellan de båda uppstår institutionell förändring. Institutionell föränd-

ring skapas genom interaktionen mellan organisationerna och det institutionella ramverket 

(North 2006). Basel III-regelverket innebär en förändring i den formella institutionen för 

bankverksamhet där den institutionella förändringen sker i samspel med aktörerna på 

marknaden. Effektiviteten hos Basel III beror således på hur väl regelverket kompletterar de 

informella institutionerna (Kasper & Streit 1998).  

 

Institutionell förändring kan uppstå till följd av konkurrens mellan organisationer på en 

marknad (North 2006). Konkurrens driver aktörer till att utöka sin kunskap samt effektivitet 

för att kunna fortleva på marknaden. Utveckling till följd av ökad kunskap påverkar 
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organisationers möjlighet att vinstmaximera (North 2006). Vidare kan den institutionella 

strukturen skapa och definiera de incitament som ger organisationer möjlighet att maximera 

sin vinst, vilket kan ge upphov till institutionell förändring (North 2006). 

 

Lönsamheten och den framtida existensen hos organisationer är beroende av den rådande 

institutionella matrisen, vilken skapas av den institutionella strukturen (North 2006). Struk-

turen i samhället är ett resultat av strävan att sänka transaktionskostnader (Eggertsson 

2013). Utifrån den institutionella matrisen skapar organisationer en komplex väv av relat-

ioner samt ömsesidigt beroende avtal (North 2006). Enligt North (2006) innebär detta att 

institutionell förändring sker stegvis samt är spårbunden. Den sker stegvis då stor förändring 

skulle skapa motsättningar hos existerande organisationer och den är spårbunden då föränd-

ring oftast kommer att överensstämma med den rådande institutionella matrisen (North 

2006). Enligt North (2006) är varje marknad unik och kräver sin egna institutionella matris.  

5.1	  Kreditrelationens	  transaktionskostnader	  

Ett centralt begrepp inom institutionell teori är transaktioner (Groenewegen, Spithoven & 

Van den Berg 2010). Groenewegen, Spithoven och Van den Berg (2010) definierar en 

transaktion som en överföring av äganderätt, vilket innefattar ett utbyte av rättigheter och 

skyldigheter. Transaktionskostnadsteori kan användas för att förstå hur tekniska föränd-

ringar formar strukturen i samhället (Eggertsson 2013).  I transaktioner förekommer alltid 

transaktionskostnader (Eggertsson 2013; Bjuggren & Skogh 1989). Transaktionskostnader 

kan kategoriseras i sökkostnader, kontraktskostnader samt kontrollkostnader (Bjuggren & 

Skogh 1989). I sökkostnader ingår kostnader för att finna motpart samt information om 

produkten. Kontraktkostnader innefattar kostnader för att förhandla och upprätta kontrakt. 

Kontrollkostnader kopplas till risken att motpart inte fullföljer överenskommelsen (Bjuggren 

& Skogh 1989). För en kredittagare kan sökkostnader innebära kostnader för att hitta lämplig 

kreditgivare. Vidare krävs vanligtvis information av kredittagaren för att påvisa 

återbetalningsförmåga vilket utgör kontraktskostnader för kredittagaren.  

 

Bjuggren och Skogh (1989) poängterar dock att det är svårt att särskilja transaktions-

kostnaderna då de finns ett ömsesidigt beroende mellan de olika transaktionskostnadsslagen. 

Sökkostnader kan exempelvis innefatta sökande efter en pålitlig motpart och ett noggrant 

kontrakt kan sänka kontrollkostnader. Vid beslut om kreditgivning genomför banken en 

kreditbedömning där kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms. Kreditbedömning är 

således en kontraktkostnad för banken och kredittagaren vars syfte är att minska kontroll-

kostnaderna. För att vidare minska kontrollkostnader använder sig banker av skyddsåtgärder 

(safeguards) i form av exempelvis utställda goda säkerheter från kredittagaren (Bjuggren & 
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Skogh 1989). Vidare kan transaktionskostnader delas upp i ex ante och ex post, där sök- och 

kontraktkostnader är ex ante-kostnader som uppkommer innan transaktionen sker 

(Bjuggren & Skogh 1989). Ex post-kostnader uppstår efter transaktionen ägt rum, exempelvis 

om en part inte uppfyller sin del av kontraktet (Groenewegen, Spithoven & Van den Berg 

2010).  

 

Under antagandet att alla aktörer känner varandra och har perfekt kunskap om priser och 

produkters egenskaper skulle det inte finnas några transaktionskostnader ex ante (Bjuggren 

& Skogh 1989). Vidare om aktörer kunde fullt ut lita på varandra eller kontrollera varandra 

skulle det heller inte existera transaktionskostnader ex post (Bjuggren & Skogh 1989). 

Transaktionskostnader skapas således genom osäkerhet samt brist på information och tillit 

(Bjuggren & Skogh 1989).  

 

Vid utlåning finns risken att kredittagaren inte återbetalar lånet, en risk som kan uppstå till 

följd av asymmetrisk information. Asymmetrisk information innebär att en aktör har mer 

eller bättre information relativt en annan aktör. Detta skapar således maktobalans i transakt-

ioner, vilket ibland kan leda till att transaktioner går snett eller ett slags marknadsmiss-

lyckande i värsta fall (Kasper & Streit 1998). Exempel på detta problem är snedvridet urval 

(adverse selection) samt moralisk risk (moral hazard). Asymmetrisk information är 

motsatsen till perfekt information. Om fullständig information fanns att tillgå skulle bankens 

risk vid utlåning minska och således även transaktionskostnaderna. Att agera i självintresse 

och utnyttja asymmetrisk information definieras som opportunism (Williamson 1979). 

Opportunistiskt beteende innebär risken att en part medvetet utelämnar eller förser mot-

parten med falsk information (Groenewegen, Spithoven & Van den Berg 2010). Moralisk risk 

definieras av Kasper & Streit (1998) som situationer när aktörer känner att de kan komma 

undan med opportunistiskt beteende utan att bli påkommen av motpart. 

 

Opportunism kan anses vara en del av det mänskliga beteendet, men huruvida någon 

uppvisar opportunistiskt beteende beror på omständigheterna (Groenewegen, Spithoven & 

Van den Berg 2010). Inom ekonomisk teori är antagandet om rationalitet vanligt före-

kommande men i verkligheten är människor inte fullt rationella. Begränsad rationalitet 

betyder att den mänskliga förmågan att formulera och lösa komplexa problem är begränsad. 

Begränsad rationalitet föranleder ofullständiga kontrakt vilket lämnar utrymme för 

osäkerhet och opportunistiskt beteende (Bjuggren & Skogh 1989).  För att förhindra 

opportunistiskt beteende tillkommer kostnader för skyddsåtgärder och sökkostnader 

(Groenewegen, Spithoven & Van den Berg 2010).  
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Inom institutionell teori är tillit ett viktigt attribut hos aktörer. Tillit definieras som förutsäg-

barhet om att motpart inte utnyttjar sårbarheter genom att agera opportunistiskt (Kasper & 

Streit 1998). Att lita på varandra är ett sätt att överkomma asymmetrisk information genom 

att skapa förutsägbarhet. Genom att tillit finns mellan aktörer kan kontrakt följaktligen vara 

simpla och medföra låga transaktionskostnader (Bruns 2003). Att lita på kredittagaren är en 

skyddsåtgärd som sänker kontrollkostnaderna för banken.  Genom att institutioner skapar 

förutsägbarhet kan transaktionskostnader sänkas. Då aktörer kan förutsäga hur en motpart 

kommer att agera sänks transaktionskostnader genom att förtroende skapas (Kasper & Streit 

1998). 
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6.	  Tidigare	  forskning	  om	  Basel	  III	  	  

Tidigare forskning om Basel III-regelverket har till största del antagit ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Få studier har undersökt Basel III med ett kvalitativt angreppssätt. Då 

Basel III började implementeras 2013 i Europa, och inte är helt genomfört än, är forskning 

som analyserar Basel III efter implementeringen begränsad. Den forskning som finns har 

främst fokuserat på att försöka uppskatta effekterna av Basel III innan regelverket infördes.  

 

Barajas et al. (2015) samt Cosimano & Hakura (2011) fann att högre kapitalkrav på banker 

leder till högre utlåningsräntor samt en minskning av utlåning i absoluta tal. Barajas et al. 

(2015) menar att de högre kapitalkraven i Basel III-regelverket kan leda till att banker priori-

terar mer lönsam utlåning, det vill säga kunder med låg risk, som kräver lägre kapitalhållning 

för bankerna. Cosimano & Hakura (2011) visar att högre kapitalkrav, genom att öka bankers 

marginalkostnad för finansiering, leder till högre utlåningsräntor som i sin tur kommer 

minska utlåningen. 

 

Slovik och Courne ̀de (2011) har beräknat hur BNP-tillväxten skulle hämmas av Basel III. 

Författarna menar att den minskade BNP-tillväxten främst skulle bero på att bankerna får 

ökade kostnader för utlåning i och med de högre kapitalkraven i Basel III. Dessa kostnader 

menar Slovik och Courne ̀de (2011) att bankerna kommer föra över till kunderna i form av 

ökade utlåningsmarginaler. 

 

Mergaerts och Vander Vennet (2016) visar i en studie av 30 europeiska banker att väldiversi-

fierade banker presterar bättre, är mer lönsamma samt mer stresståliga. Resultaten av 

studien stödjer därför de nya kapitalregleringarna i Basel III-ramverket. Studien visar att 

affärsmodeller som karaktäriseras av högre kapital ratio är, ceteris paribus, associerade med 

en förbättrad trade-off mellan risk och lönsamhet (Mergaerts & Vander Vennet 2016). Yan, 

Hall och Turner (2012) visar i en långsiktig samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för Stor-

britannien att Basel III kommer att ha en signifikant positiv effekt på landets ekonomi. 

Resultaten stödjer regleringar av banker då författarna menar att Basel III kommer öka 

landets finansiella stabilitet genom att stärka bankers finansieringsstruktur samt kvaliteten 

på bankers kapital. Allen et al. (2012) anser att högre kapitalkrav på banker kan främja 

effektiviteten inom banker genom kostnadsreduktioner. Vidare hävdar författarna att 

kapital- samt likviditetskrav kan ge banker incitament till att minska det finansiella riskta-

gandet. Allen et al. (2012) når slutsatsen att Basel III kommer innebära få reella kostnader 

för att uppnå ett säkrare finansiellt system på långsikt. Dock menar författarna att regel-

verket kommer att ta lång tid att fullständigt implementera samt kommer medföra konse-
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kvenser utöver banksektorn. Författarna påpekar även att debatten kring hur Basel III 

påverkar de mer riskfyllda kredittagarna inte har lyfts tillräckligt.  

 

Tidigare studier av bankers kapitalkrav för SMEs har främst analyserat effekten av Basel II 

och hur bankers marginaler påverkas beroende på hur kapitalkravet för SMEs beräknas. 

Altman och Sabato (2005) har analyserat hur Basel II påverkade utlåningen till SME. Vid 

Basel II-implementeringen tilläts banker använda internmetoden vid beräkning av riskvikter. 

Altman och Sabato (2005) beräknade att detta skulle få positiva effekter för utlåning till 

SME. Författarna hävdade att det nya sättet för banker att beräkna risk skulle medföra lägre 

kapitalkrav för banker och på så sätt öka utlåningen till SME. Altman och Sabato (2007) 

utvecklade senare en modell för att beräkna riskvikter för SME för att illustrera hur 

internmetoden skulle sänka bankens kapitalhållning vid utlåning till SME.  

 

Bruns och Fletcher (2008) undersöker i en studie av 114 svenska kredithandläggare sannolik-

heten för SMEs att få beviljad kredit. Studien bygger på teori kring asymmetrisk information 

och risktagande. Resultatet tyder på att funktioner som minskar risken för banken, och 

skiftar risken till kredittagaren, har störst inverkan på sannolikheten att få beviljad kredit. 

Vidare argumenterar författarna att utlåning SMEs är viktigt för svenska banker. 
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7.	  Metod	  

7.1	  Val	  av	  metod	  

För att uppnå studiens syfte analyseras och begripliggörs insamlad empiri med hjälp av 

institutionell analys. Ett kvalitativt angreppssätt tillämpas vid insamling av empiri. Då 

studien ämnar analysera respondenters åsikter och ord snarare än kvantifiera data är kvali-

tativ mer metodlämplig (Bryman & Bell 2013; Kvale & Brinkmann 2014). Studien har en 

deduktiv utgångspunkt då befintlig teori undersöks i praktiken. Studien genomförs med en 

induktiv ansats då studien är av explorativ karaktär och samlar in primärdata och ämnar vara 

hypotesgenererande.  

 

Empiri insamlas med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) 

innehåller semistrukturerade intervjuer specifika teman som ska beröras men respondenten 

har samtidigt utrymme att utforma svaren på sitt eget sätt genom att belysa områden de 

själva anser viktiga. Semistruktur innebär att intervjun är flexibel med fokus på hur respon-

denten uppfattar händelser och beteenden (Bryman & Bell 2013). Vidare innebär semi-

struktur att intervjuerna är utformade så att samtliga respondenter utgår ifrån samma frågor 

men med möjlighet att frångå förutbestämd utformning för att ställa följdfrågor. Då 

ostrukturerade intervjuer endast utgår ifrån lösa minnesanteckningar är denna metod 

mindre lämplig då författarna har för avsikt att ställa frågor om specifika teman till respon-

denterna (Bryman & Bell 2013). I samtliga intervjuer träffades intervjuarna och respon-

denten fysiskt, med undantag för en intervju som genomfördes över telefon.  

7.2	  Urval 

Studien består av sju intervjuer med representanter från fem olika banker, organisationen 

Företagarna samt en representant från Svenska Bankföreningen.  

 

Urvalet i studien har gjorts i enighet med Bryman och Bell’s (2013) definition av målinriktat 

urval där respondenterna har valts ut med direkt koppling till studiens syfte och frågeställ-

ningar. Restriktioner som sattes för urvalet är dels geografiskt då studien är avgränsad till 

Linköping samt positionsmässigt till kredithandläggare samt experter på området. Restrikt-

ionerna möjliggör jämförbarhet. Vi har valt att prata med flera olika banker för att kunna 

generalisera och utesluta bankspecifika egenskaper samt beslut.  

 

Respondenten från Bankföreningen bidrar med expertiskunskap inom Basel III-regelverket 

samt hur detta har påverkat bankerna vilket är relevant för studiens syfte. Respondenten har 
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tack vare sin position i Bankföreningen en unik överblick över samtliga svenska banker vilket 

gör respondenten till en bra källa för studien.  

 

Organisationen Företagarna är relevant för studien då de har en samlad blick över villkoren 

samt förutsättningar för företagare i Sverige. Organisationen representerar flertalet företags 

syn på företagsklimatet i Sverige. Respondenten representerar kredittagarnas perspektiv 

vilket är relevant för studiens syfte.  

 

Respondenter från de fem olika bankerna har valts då bankerna är representativa för finansi-

ella institut i Sverige. Bankerna består av tre av de svenska storbankerna, en mindre svensk 

bank samt ett svenskt bankaktiebolag. Tre av de bankanställda respondenterna arbetar som 

kredithandläggare och då studien är avgränsad till Linköping intervjuades kredithandläggare 

i Linköping. Vidare tillfrågades ytterligare kredithandläggare vid två andra banker i 

Linköping som valde att tacka nej till intervjuförfrågan. De andra två bankanställda 

respondenterna är experter på centralnivå med insyn i beslut rörande Basel III-regelverket 

och arbetar inte i Linköping.  

7.3	  Förberedelser 

Första kontakten med respondenterna togs via e-post. I den inledande kontakten med 

respondenterna presenterades bakgrundsinformation om studien, studiens syfte samt en 

kort presentation av författarna till studien. Studiens syfte presenterades på ett tydligt sätt 

för att klargöra avsikten med intervjun. För att öka chansen till deltagande erbjöds 

anonymitet samt konfidentialitet avseende insamlad information. Vidare framhävs att syftet 

med intervjuerna inte är att döma, hänga ut eller negativt ifrågasätta bankerna utan endast 

undersöka hur Basel III har påverkat utlåningen. Målet med den inledande informationen är 

att respondenterna ska förstå syftet med studien samt känna förtroende för författarna.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är intervjuforskaren sitt eget forskningsverktyg vilket 

ställer krav på forskarens förmåga och kunskap inom ämnet. Intervjuförberedelserna bestod 

av inläsning på intervjuteknik för att på bästa sätt utforma en forskningsenlig intervjuguide. 

Detta för att säkerställa att intervjuerna utförs på ett sådant sätt så att studiens syfte uppnås. 

Intervjufrågorna utformades på ett sådant sätt så att insamlad empiri kan jämföras samt är 

av relevans för studien. För att minimera risken för misstolkning lades stor vikt vid att ut-

forma enkla och begripliga frågor. Fyra olika intervjuguider utformades för att passa fyra 

olika typer av respondenter: kredithandläggare, SME-företrädare, experter inom bank samt 

en expert från Bankföreningen. Anledningen till att intervjuguiderna skiljer sig åt är att 

respondenternas kunskap om Basel III-regelverket och kreditrelationen mellan banken och 
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SMEs varierar. Intervjuguiderna är således anpassade utifrån författarnas förväntningar på 

de olika respondenternas kunskapsnivå. Intervjuguiderna återfinns i appendix.  

 

Intervjun inleds genom en kort översikt över intervjun med syfte att definiera situationen för 

respondenten samt kort presentera studiens syfte. Detta för att ge respondenten en 

uppfattning om författarna samt möjliggöra en god kontakt (Kvale & Brinkmann 2014).  

För att skapa en god kontakt bör intervjuaren lyssna uppmärksamt, visa intresse, förståelse 

och respekt samt genom att vara tydlig med vad intervjuaren vill veta (Kvale & Brinkmann 

2014). 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) används öppna frågor för att respondenterna ska kunna svara 

med sina egna ord, samt lämna utrymme för ovanliga svar eller reaktioner. Detta är lämpligt 

då studien ämnar analysera respondenters åsikter och ord snarare än kvantifiera data 

(Bryman & Bell 2013). Nackdelarna är dock att svaren kräver mer tid för kodning (Bryman & 

Bell 2013). Frågorna formulerades även på ett sådant sätt så de undvek långa eller otydliga 

frågor (Bryman & Bell 2013). Respondenten ombads därefter presentera sig själv kort samt 

sin position i företaget/organisationen. Vald definition för SME inom ramen för studien 

presenteras för respondenten för att säkerställa att samma definition tillämpas. 

Respondenten leds sedan in på semistrukturerade frågor angående Basel III. Här lämnas 

utrymme för respondenten att själv reflektera över huruvida Basel III-regelverket har 

påverkat utlåningen samt relationen till SME.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan det i slutet av en intervju finnas en viss spänning 

eller oro då respondenten har varit öppen i intervjun och kanske undrar om hur intervju-

materialet kommer att användas. Intervjun avslutas därför med att respondenten ges 

utrymme att lyfta funderingar kring intervjun samt studien.  

7.4	  Genomförande 

Vid genomförande fick respondenten välja plats för intervju. Detta för att inge 

respondenterna en känsla av trygghet som även minimerar störningsmoment (Bryman & Bell 

2013). Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens egna kontor i mötesrum avskilt 

från andra medarbetare, med undantag för en intervju som genomfördes över telefon. Innan 

intervjuns start erbjöds anonymitet och respondenten informerades om att intervjun när som 

helst kunde avbrytas om respondenten så önskade och att deltagande var frivilligt, även detta 

för att öka känslan av trygghet. Innan intervjun bad författarna om tillstånd att få spela in 

intervjun. Inspelning av intervju underlättar transkribering, minskar minnesförvrängningar 

samt möjliggör användning av citat (Bryman & Bell 2013). Vidare kan författarna fokusera 
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bättre på respondentens svar vid inspelning istället för att rikta fokus på att anteckna 

respondentens svar. Enligt Bryman och Bell (2013) finns en risk med inspelning av intervjuer 

då respondenter kan känna sig obekväma med vetskapen om att allt som sägs bevaras. För 

att öka respondentens bekvämlighet försäkrades respondenten om att insamlad data 

behandlas konfidentiellt och kommer förvaras på sådant sätt att ingen obehörig tar del av 

materialet. Respondenten erbjöds att läsa igenom transkribering för att ytterligare öka 

känslan av trygghet.  

 

För att minimera att författarna påverkar respondenten under intervjun är författarna 

neutrala i beteende samt attribut (Kvale & Brinkmann 2014). Då studien syftar till att 

opartiskt analysera är författarna medvetet objektiva och passiva genom insamlandet av 

empirin för att öka kvaliteten på studien.  

7.5	  Analys	  av	  data	  

För att underlätta sammanställning av data samt skapa jämförbarhet har intervjuerna i 

efterhand kodats. Genom kodning kan empirin snabbare bli överskådlig för att lättare finna 

mönster samt avvikelser i respondenternas svar (Bryman & Bell 2013). Intervjusvaren lästes 

igenom flertalet gånger av författarna för att sedan formulera olika kategorier av svaren 

(Kvale & Brinkmann 2014). Ett kodningsschema utformades för att få en översikt över de 

kriterier och regler som hörde till ett visst tema (Bryman & Bell 2013). Det är dock svårare att 

koda kvalitativ dataanalys då kontexten kan förloras i det respondenterna sagt, om frågan 

inte är tillräckligt specifik (Bryman & Bell 2013).  

7.6	  Etik 

Denna studie tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra krav om forskningsetik: kravet på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informationskravet har i studien tagits 

i beaktande då respondenterna har informerats om studiens syfte innan intervjun. Samtyck-

eskravet har tillämpats genom att respondenten informerats om att medverkan är frivillig 

samt att intervjun kan avbrytas om så skulle önskas. Samtliga uppgifter som insamlats för 

studien har behandlats enligt konfidentialitetskravet. Uppgifterna har hanterats och lagrats 

på ett sådant sätt att inga obehöriga har kunnat ta del av informationen. Samtliga 

respondenter har, efter kategori, tilldelats en siffra. Detta för att försvåra identifiering. Samt-

liga uppgifter som är insamlade för studien har endast insamlats för forskningsändamål i 

enighet med nyttjandekravet.  

 

Studien syftar inte till att på något sätt granska eller hänga ut bankerna, utan endast att bidra 

till diskussionen kring Basel III. Exakta uppgifter om utlåning kan vara av känslig karaktär 

varför precis information om bankerna medvetet inte är redovisat. 
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7.7	  Val	  av	  sekundära	  källor	  

För att ge läsaren en grundlig förståelse för begrepp och teori används i denna studie sekun-

dära källor. Basel III-regelverket förklaras främst med publikationer från Baselkommittén 

samt Riksbanken, vilka är de beslutsfattande organen. Teoriavsnittet gällande SME och 

utlåning består främst av tidigare forskning. För att säkerställa att sekundära källor håller 

god kvalitet har studier valts med hänsyn till citering och granskning av andra forskare. För 

att ge en översikt av diskussionen kring Basel III har tidningsartiklar samt debattartiklar 

används. 

7.8	  Metodkritik 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan kritik riktas mot kvalitativ forskning rörande studiens 

replikerbarhet, transparens, generaliserbarhet samt subjektivitet. Då kvalitativ forskning ofta 

baseras på forskarnas egna uppfattningar samt kan påverkas av respondenterna kan 

objektiviteten ifrågasättas (Bryman & Bell 2013). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

forskningsintervjun kontextkänslig samt beroende av det personliga förhållandet mellan 

intervjuare och intervjuperson varför objektiviteten kan ifrågasättas i intervjuer. Enligt 

kritiker är intervjun inte en valid metod då den är beroende av subjektiva intryck (Kvale & 

Brinkmann 2014). Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att validering handlar om forskarens 

förmåga att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultat. Att intervjua är 

således ett personligt hantverk vars kvalitet ställer krav på forskarens skicklighet (Kvale & 

Brinkmann 2014). 

 

Vid en intervjuundersökning kan intervjuarens person snedvrida svaren, så kallad intervjuar-

effekt. Respondenten kan påverkas av intervjuareffekten och svara på ett sådant sätt som 

respondenten tror att intervjuaren förväntar sig. En välutbildad intervjuare medför en liten 

intervjuareffekt (Bryman & Bell 2013).  Som tidigare nämnt har författarna genom 

förberedelse och inläsning på intervjuteknik försökt minska intervjuareffekten. Vid genom-

förandet av intervjuerna höll sig författarna neutrala i ansiktsuttryck och respons för att 

undvika att förmedla författarnas personliga åsikter i ämnet. Vidare användandes noga 

genomarbetade intervjuguider för att öka reliabiliteten och minska intervjuareffekten. Dock 

bör läsaren vara medveten om att intervjuareffekten inte helt kan bortses då intervjuaren 

omedvetet kan ge ifrån sig ledtrådar om önskade svar på en specifik fråga.   

 

Semistrukturerade intervjuer leder till icke-standardiserade svar vilket gör det svårare att 

jämföra respondenternas svar (Kvale & Brinkmann 2014). Vidare kritiseras intervju som 

metod då tillförlitligheten går att ifrågasätta (Kvale & Brinkmann 2014). För att erhålla 

sanningsenliga svar har intervjuguiden utformats för att undvika anklagande samt vinklade 
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frågor.  För att uppnå studiens syfte krävs personlig kontakt varför ingen annan metod varit 

lämplig.  

 

Kvalitativ forskning kan innebära problem med extern validitet med avseende på 

generaliserbarhet (Bryman & Bell 2013). Ett problem som även gäller denna studie då antalet 

intervjuer är få vilket medför att det är svårt att generalisera resultat och slutsatser.  

Författarna bedömer att generaliserbarheten främst gäller kreditrelationer samt utlåning i 

svenska städer av liknande storlek som Linköping.  

7.8.1	  Reliabilitet	  

För att i största möjliga mån uppnå reliabilitet i studien har författarna använt samma 

intervjuguide för samma typ av intervjuer. För att uppnå intern reliabilitet spelas 

intervjuerna in med respondentens godkännande, detta för att undvika tolkning och 

minnesförvrängning av intervjusvaren. Vidare strukturerades intervjuerna på ett sådant sätt 

att liknande svar kunde erhållas om intervjuerna skulle genomföras på nytt. Då responden-

terna är anonyma kan detta försvåra replikering av studien, vilket försämrar reliabiliteten. 

Reliabiliteten stärks genom att alla intervjumallar finns bifogade, detta för att läsaren ska 

kunna se strukturen på intervjuerna. 

7.8.2	  Validitet	  

Reliabilitet är viktigt för att även uppnå validitet i studien, eftersom studien inte kan vara 

giltig om den inte anses tillförlitlig och konsekvent (Bryman och Bell 2013). För att uppnå en 

god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéerna har 

intervjuguiden varit viktig. Studiens syfte samt forskningsfrågor var det centrala vid utform-

ningen av intervjuguider. Då urvalet består av ett icke-sannolikhetsurval är den externa 

validiteten relativt låg, då studiens resultat blir svårt att generalisera till andra sociala 

miljöer. 
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8.	  Empiri	  

8.1	  Presentation	  av	  studiens	  respondenter	  

Nedan presenteras studiens respondenter, deras arbetsroll samt deras arbetslivserfarenhet. 

 

Expert 1   Expert 1 arbetar på Svenska Bankföreningen som företräder 

bankerna i Sverige. Bankföreningen verkar för en sund utveckling 

av det svenska bankväsendet samt har till uppgift att sprida 

kunskap om bankers roll i samhället. Expert 1 har en chefsposition 

och har arbetat inom organisationen i flera år.  

 

Expert 2  Expert 2 har arbetat på en av de svenska storbankerna i 27 år och 

hade vid tillfället för intervjun gått i pension tre veckor tidigare. I 

den sista arbetsrollen ansvarade Expert 2 för bankens centrala 

regelverksbevakning och hade ansvaret för att hålla kontakten 

med branschorganisationer.  

 

Expert 3  Expert 3 arbetar centralt inom credit risk på en mindre svensk 

bank. Banken har till största del utlåning till SME. Expert 3 har 

arbetat inom banken i 4 år och har tidigare arbetat med liknande 

frågor på Finansinspektionen.  

 

SME-företrädare  SME-företrädaren arbetar inom organisationen Företagarna i 

Linköping och har en ledande roll. Företagarna verkar för att 

skapa bättre förutsättningar och rättigheter för företagare i 

Sverige. SME-företrädarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

driva regionala frågor mot nationella samt regionala politiker och 

har arbetat inom organisationen i 5 år.  

 

Kredithandläggare 1 Kredithandläggare 1 arbetar på en av de svenska storbankerna 

som kundansvarig för SME i Linköping. Kredithandläggare 1 har 

arbetat inom banken i 10 år och har haft nuvarande position i 2 år. 

 

Kredithandläggare 2 Kredithandläggare 2 arbetar på ett svenskt bankaktiebolag som 

företagsrådgivare i Linköping. Kredithandläggare 2 har arbetat 

inom banken i ett år och har tidigare arbetat med liknande arbets-

roller på två av de svenska storbankerna. 
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Kredithandläggare 3 Kredithandläggare 3 arbetar på en av de svenska storbankerna 

som företagsrådgivare i Linköping. Kredithandläggare 3 har 

arbetat inom banken i 8 år och har tidigare arbetat på en annan av 

de svenska storbankerna med liknande arbetsuppgifter.  

8.2	  Respondenternas	  kunskap	  om	  Basel	  III	  

Expert 1 arbetar analytiskt med regelverksfrågor samt reglernas påverkan på banker 

generellt. Expert 1 har en övergripande kunskap om Basel III-regelverket med fokus på 

kapitalkrav och likviditetskrav. Expert 2 arbetade med regelverksbevakning och har en god 

överblick över Basel III. Expert 3 är främst kunnig inom IRK-regler, som täcker interna 

riskklassificeringsmetoder, men har en generell kunskap om andra delar av Basel III-

regelverket. SME-företrädaren uppger att denne känner till Basel III-regelverket och är mest 

bekant med det faktum att bankerna måste kapitalisera sig mer efter införandet av regelver-

ket.  

 

Kredithandläggare 1 är främst bekant med kapitaltäckningskraven i Basel III-regelverket då 

denne tar detta i beaktning vid utlåning dagligen. Kredithandläggare 1 kom i kontakt med 

Basel III genom interna utbildningar på banken. Även Kredithandläggare 2 och Kredit-

handläggare 3 är främst bekanta med kapitaltäckningskraven, men inte på en specifik teknisk 

nivå utan mer innebörden av regelverket. Kredithandläggare 2 uppger att denne till största 

del själv har införskaffat sig information om Basel III. Kredithandläggare 3 kom i kontakt 

med regelverket genom intern information samt utbildningar inom banken. 

8.3	  Implementering	  av	  Basel	  III	  i	  banker	  

Expert 1 beskriver bankernas anpassning till Basel III-regelverket som ett ”enormt projekt” 

(2016-03-22) att analysera samt anpassa sig till. Enligt Expert 1 slår regelverket olika på olika 

typer av banker. 

 

Kredithandläggare 1 uppger att banken har haft löpande utbildningar på lokal nivå i 

Linköping parallellt med Basel III-implementeringen. Vidare uppger Kredithandläggare 1 att 

de nya reglerna har förändrat bankens syn, att “det är jätteviktigt för hur man ska styra 

lönsamheten, hur affärerna ska se ut och vilket upplägg man ska göra, vilka säkerheter man 

ska ha” (2016-04-12). Enligt Kredithandläggare 1 är det bankens centrala treasury-avdelning 

som följer upp hur kapitaltäckningen ser ut och därmed säkerställer att reglernas efterlevs på 

lokal nivå. Även Kredithandläggare 2 uppger att det är bankens centrala treasury-avdelning 

som ansvarar för att regelverket efterlevs på lokal nivå. Enligt Kredithandläggare 2 har 

bankerna, i synnerhet storbankerna, fått sämre marginaler och detta hanterar treasury 
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genom att ”se till att omfördela intjäningen för kontoren så att kontoren tvingas ta mer 

betalt” (2016-04-14). Vidare tror Kredithandläggare 2 att det inom banken finns en 

styrmodell där lokala kontor inte fullt ut förmedlas information om beslut som fattats som en 

konsekvens av Basel III. En styrmodell där enskilda arbetare inte ges insikt i beslutfattande 

utan mer följer ordning och lär sig förhålla sig till förändringar. Kredithandläggare 2 anser 

att information om Basel III-regelverket har varit ytlig från ledningshåll och att “det kanske 

var en kunskapsbrist på mellanchefsnivå /.../ man kanske inte riktigt förstod, bara det att 

man fått det kommunicerat till sig” (2016-04-14). Kredithandläggare 2 tror att ”rådgivare 

generellt sett skulle bli duktigare ut mot kund om de hade mer argument för varför det har 

blivit som det har blivit i de här justeringarna” (2016-04-14). Kredithandläggare 3 menar att 

Basel III medför stora förändringar för bankverksamhet, där besluten tas centralt ”så får vi 

här ute på kontoren utifrån det arbeta med det” (2016-05-10). Kredithandläggare 3 berättar 

vidare att banken implementerat ett helt nytt kreditbedömningssystem, ” framför allt att vi 

då på ett mycket finare sätt mer exakt man räkna på varje kunds affär” (2016-05-10).  

 

Expert 2 uppger att det är bankens centrala finansavdelning som har sett till att kapitalbasen 

uppfyller de nya kraven och att detta har förmedlats till de lokala kontoren i form av 

lönsamhetskrav med en tydlig struktur för beslutsfattande. Enligt Expert 2 innebär den 

interna styrmodellen i banken att lokala kontor tar hänsyn till lönsamhetskrav och att det är 

bankens centrala delar som bär ansvar för att Basel III-regelverket efterlevs. Expert 2 har 

själv inte träffat kredithandläggare men tror att de på lokal nivå förstår lönsamhetskraven. 

Enligt Expert 3 har implementeringen av Basel III inte påverkat bankens verksamhet i någon 

större utsträckning. Under interna utbildningar har därför Basel III nämnts ytligt och det 

som har förmedlats till lokal nivå är främst SME-rabatten.  

8.4	  Riskvikter 

Expert 1 beskriver utvecklingen från Basel I till Basel III som att “man har gått ifrån en värld 

där man, i Basel I, hade en väldigt schabloniserad syn på utlåning och på risk i olika verksam-

heter /.../ Det som har hänt är att man har gett bankerna möjlighet att använda interna 

modeller och vara mer finkalibrerade. Generellt sett gick riskvikterna ner för de som 

använder interna modeller och var ju också lite syftet”. Vidare exemplifierar Expert 1 att “ett 

sätt att kunna sänka sina riskvikter är ju ett sätt att få banken bättre kapitaliserad, till 

exempel om man har en företagskredit kan man ganska kraftigt minska riskvikten genom att 

man tar in en säkerhet”.  

 

Expert 1 förklarar att “åtminstone de banker som använder interna modeller har sett till att 

det genomsyrar hela organisationen, liksom prissätter risk på ett annat sätt än vad man har 
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gjort tidigare. I den gamla världen när man behövde sätta undan lika mycket kapital obero-

ende av hur riskabel utlåningen var, så spelar det inte så stor roll, men nu ser man att är det 

en låntagare med lägre risk behöver man mindre kapital, och så kan man ge en lägre ränta till 

den kunden” (2016-03-22). 

8.5	  Basel	  III	  och	  utlåning	  till	  små-‐	  och	  medelstora	  företag	  

Enligt Expert 2 har priset på att låna ut pengar stigit som en konsekvens av Basel III. Då 

bankerna har fått definiera om kapitalbaserna, i samband med de skärpta kapitalkraven, 

binder utlåning mer kapital än tidigare. Detta har, enligt Expert 2, medfört att bankerna 

prioriterar mer lönsam utlåning, som inte binder lika mycket kapital. Expert 3 menar att det 

är svårt att isolera effekten Basel III kan ha på utlåningen till SME, ”men allt annat lika så 

ska högre kapitalkrav minska utlåningen” (2016-04-21). 

 

Kredithandläggare 1 menar att kundsegment som kräver högre kapitaltäckning är svårare för 

banken att generera en bra avkastning i. Denne menar att kundens rating har blivit allt 

viktigare för att räkna ut hur mycket kapitaltäckning en kund kräver. Kredithandläggare 2 

upplever att regelverket har begränsat utlåningen på lokal nivå då banken måste hålla mer 

kapital än tidigare. Riskpåslaget blir högre på finansiering utan säkerheter, såsom 

fastighetspant. Detta gör att i synnerhet nystartade bolag drabbas, då dessa typer av utlåning 

kräver att banken håller mer kapital. Kredithandläggare 3 menar att banken nu behöver hålla 

mer kapital för utlåning, och att detta främst har påverkat räntan mot kund. Enligt SME-

företrädaren har tillgängligheten på lån till SME blivit lägre som en direkt konsekvens av 

Basel III-regelverket. SME-företrädaren menar att när Basel III implementerades skedde en 

tydlig förändring i tillgängligheten på lån till SME, som efter implementeringen i allt större 

utsträckning har svårare att få beviljad kredit.  

8.6	  Basel	  III’s	  påverkan	  på	  kreditbedömningen	  

8.6.1	  Krav	  på	  säkerheter	  

Expert 2 menar att banker har blivit noggrannare med registrering av säkerheter vid utlå-

ning. Expert 1 förklarar att Basel III tillåter banker att använda sig av internmetoden vid 

beräkning av kapitaltäckning för företagsutlåning. ”Till exempel om man har en företags-

kredit kan man ganska kraftigt minska riskvikten genom att man tar in en säkerhet” (2016-

03-22). Expert 3 anser däremot att det inte har skett någon större förändring i hur banken 

hanterar säkerheter vid utlåning till SME efter införandet av Basel III. Expert 3 upplevde en 

större förändring till följd av Basel II-regelverket eftersom banken inte använder sig av 

internmetoden utan schablonmetoden. 
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Kredithandläggare 1 menar att noggrannheten med säkerheter har ökat. “Det är ännu 

viktigare att man följer de riktlinjer för rating som vi har internt så det blir rätt, att det finns 

korrekta värderingar. Noggrannheter med säkerheter och så har ju ökat” (2016-04-12). Detta 

styrks av Kredithandläggare 2, som också anser att det krävs mer garantier och säkerheter 

från företag vid utlåning. Denne tycker att det har skett en tydlig förändring efter Basel III 

implementerades då banken nu blivit mycket mer noggrann med säkerheter, ”då är det 

borgen och kovenanter och likviditetsgarantier och allt möjligt på en och samma gång” 

(2016-04-14). Vidare förklarar Kredithandläggare 2 att införandet av Basel III särskilt 

drabbar ren rörelsefinansiering, “det vill säga finansiering som inte var riktigt säkerställd 

med fastighetspant eller annat. Riskpåslagen blev ju generellt sett mycket högre där” (2016-

04-14). Kredithandläggare 3 anser att krav på säkerheter inte har påverkats avsevärt av Basel 

III, dock menar denne att säkerheter vid utlåning kan påverka räntan mot kund, ” om vi har 

lägre belåning på fastigheter t.ex. så kanske vi kan ge ett bättre pris”. SME-företrädaren 

menar också att det har skett en ökning av säkerheter banken tar in som en konsekvens av 

Basel III. Denne menar att det har skett en sådan väsentlig förändring att “man känner sig 

livegen, man blir som företagare galen” (2016-04-19).  

8.6.2	  Informationshämtning	  	  

Expert 1 menar att banker har blivit noggrannare vid kreditbedömning, till följd av Basel III. 

”Om du skulle fråga företagen har banken blivit mycket noggrannare att ställa frågor och ta 

in säkerheter och gräva djupare just för att göra en bättre analys av det enskilda företaget” 

(2016-03-22). Expert 3 tror inte att Basel III har fått någon direkt påverkan på kredit-

processen, dock kan detta bero på att banken använder sig av schablonmetoden och märkte 

en större förändring till följd av Basel II. 

 

Kredithandläggare 1 anser att kreditprocessen har blivit mer komplex efter införandet av 

Basel III. Denne förklarar att det nu finns ännu fler parametrar att väga in vid ett kreditbe-

slut, “det kommer upp i ett annat ljus, tidigare kanske man bara tittade på intäkterna, nu 

tittar man på riskjusterad avkastning” (2016-04-12). Vidare förklarar Kredithandläggare 1 att 

det är nu är viktigare att de riktlinjer för rating av kunder, som finns internt inom banken, 

följs. Även kredithandläggare 2 anser att kreditprocessen blivit mer komplex, som en tydlig 

konsekvens av Basel III. Denne menar att det generellt ställs högre krav på bolag för att få 

låna pengar, “allt ifrån hur mycket eget kapital du måste gå in med i en affär, hur ditt bolag 

ser ut rent finansiellt för att du ska få låna, hur du ser ut som privatperson bakom bolaget. Så 

absolut mitt svar är ja på den frågan - det har blivit betydligt mycket mer komplext” (2016-

04-14). Kredithandläggare 2 menar att detta har gjort det svårare att erbjuda kunder 

finansiering. “Ur ett personligt perspektiv kan jag tycka att det kanske är lite för komplext 

ibland att få göra affärer, det motverkar lite syftet. Sen tillslut så kommer det till en punkt där 
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det blir problem med att bankerna är för trögrörliga” (2016-04-14). Kredithandläggare 3 

menar att kreditprocessen blivit betydligt mer noggrann då banken har fått ett helt annat 

riskklassificeringssystem efter Basel III. Denne berättar vidare att detta system väger in 

många fler parametrar än tidigare. Även SME-företrädaren menar att kreditprocessen blivit 

mer komplicerad då det krävs in mycket mer information om företaget. “Jag säger det har 

blivit extremt svårt för vissa företag att låna pengar som borde få göra det. Det har också satt 

käppar i hjulen, och det vill jag säga är Basel III” (2016-04-19).  

8.6.3	  Avslag	  

Kredithandläggare 1 menar att banken väljer att avstå ifrån vissa affärer då inte lönsamhets-

kalkylerna går ihop. “Utlåningen kanske är riskfri, men man kanske inte får ut det priset som 

man behöver ha för att få en bättre avkastning, det är nog så det har blivit istället. Att man 

kanske väljer att avstå ifrån vissa affärer istället för att man väljer att allokera sitt kapital till 

andra affärer där man ser har en bättre lönsamhet /.../  nu tittar man på alternativkostnad, 

kan vi låna ut dessa pengar någon annanstans och få bättre avkastning” (2016-04-12). 

Kredithandläggare 2 anser att det har blivit allt mer diffust kring huruvida SME kan få låna 

pengar eller inte. “Det beror på en mängd aspekter /.../ villkoren för att få låna på företags-

sidan har blivit mer och mer komplex och man ställer mer och mer krav så att det är mindre 

och mindre personer som lever upp till de kraven. Så då blir det inga direkta avslag men det 

blir liksom en väldigt svår paketering /.../ Om det hade funnits 100 potentiella bolag att låna 

ut pengar till, som kan genomföra det här, så har man sållat ner det så att det bara är 10 som 

egentligen faller in under ramen för att få låna pengar. ” (2016-04-14).   

 

SME-företrädaren ser en tydlig förändring efter Basel III infördes, och anser att bankerna gör 

det mycket svårare för SME att få beviljad kredit med skäliga villkor. “Det är sådana här 

grejer man börjar höra nu, jag börjar också höra att man tackar nej till lån, det är kanske inte 

lika illa som det var för kanske 1,5 år sedan när man kastade ut folk från banken på riktigt. 

‘Ni är inte lönsamma så ni får gå’” (2016-04-19).  

8.6.4	  Räntekostnader	  

Expert 1 menar att Basel III har medfört att vissa företag, som anses mer riskfyllda, kan ha 

fått en högre ränta. “Ja det blir lite dyrare, det kan man ju konstatera att så är det ju. 

Bankerna måste hålla lite mera kapital. Sen hur mycket det är och hur man väljer att pris-

sätta, det vet jag inte. Men det blir ju dyrare” (2016-03-22). Även Expert 2 säger att regel-

verket har medfört ökade räntekostnader för SME, då “alla krediter i banken binder väldigt 

mycket mer kapital nu än vad de gjorde innan /.../ så när kapitalkraven har gått upp så har 

det slagit igenom i högre marginalkrav. Man har justerat marginalerna utifrån de högre 

kapitalkraven så man kan behålla bankens ränta. Så man har omprisat hela företags-
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portföljen kan man säga” (2016-04-20).  Även Expert 3 menar att räntan till SME har stigit, 

då banker är tvungna att ta ut en högre ränta för att kompensera för högre kapitalkostnader. 

 

Kredithandläggare 1 menar att det, efter Basel III, är en mer differentierad prissättning 

mellan bankens kunder. “Det skiljer mer i pris [räntekostnad; förf. anm.] mellan en riktigt 

bra kund jämfört med en kund långt ner på ratingskalan. Ett bra företag med bra nyckeltal 

ska också få en bra prissättning, och det får de eftersom de drar mindre kapital för banken. 

Lite sämre rate:ade kunder får ett lite högre pris” (2016-04-12). Kredithandläggare 2 anser 

också att riskpåslagen blev högre för SME, då bankens beräkningsmodeller gav kunderna en 

betydligt högre ränta. “Kom det in ett helt nystartat bolag som helt plötsligt ville låna pengar 

så gick det ju nästan inte teoretiskt med de beräkningsmodeller vi hade, att få fram en skälig 

ränta till de kunderna” (2016-04-14). Denne menar att införandet av Basel III medförde en 

helt annan räntesättning på banken. “Alltid när vi tittar på ett case eller gör en undersökning 

så kollar man ju på prisbilden hur den ser ut. Och helt plötsligt slogs det ju bort en hel del i 

vinster eller intjäningen i affären. Vilket vi var tvungna att ta höjd för. Så det blev kanske den 

största utmaningen då, att behöva ändra sin prissättning litegrann ut mot kund” (2016-04-

14). Även Kredithandläggare 3 menar att räntorna mot kund har stigit, ”räntorna mot kund 

har ju gått upp såklart, eftersom vi behöver ju hålla mer kapital vilket kostar pengar /…/ så 

priset, om man tänker sig marginalen mot kund har ju blivit högre för att vi i vår tur har 

kostnader som är högre” (2016-05-10). Vidare menar Kredithandläggare 3 att 

prisdifferentieringen ”mellan de riktigt bra och de lite sämre” kunderna har ökat (2016-05-

10). 

 

SME-företrädaren menar räntekostnaderna har ökat till SME som en konsekvens av Basel 

III, “de som har varit med länge, småföretag som har drivit företag sådär i 30 år, dem är ju 

helt fascinerade över vad som händer. De säger att jag ska aldrig gå till banken nåt mer. De 

löser det på annat sätt” (2016-04-19). SME-företrädaren menar även att det är just den högre 

räntan som SME främst har reagerat på och är upprörda över. 

8.7	  Relationen	  mellan	  banken	  och	  små-‐	  och	  medelstora	  företag	  

När Basel III implementerades i EU så beviljades banker en SME-rabatt som enligt Expert 1 

var ”dels betingad av att det var väldigt politiskt att man ville till varje pris förhindra att 

småföretag fick sämre finansieringsvillkor men också att man beaktade diversifieringsef-

fekten på ett annat sätt än man har gjort i Baselkommittén” (2016-03-22). Expert 2 förklarar 

att SME-rabatten innebär att kapitalkravet multipliceras med rabatten vilket resulterar i ett 

lägre kapitalbehov, “allt annat lika så ju mindre eget kapital vi behöver ju billigare kommer 

räntan att bli till kund” (2016-04-21). Expert 2 uppger att det inte är självklart att SME-ra-
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batten ska finnas för evigt och att “hade det varit mer uttalat att den hade varit för evigt just 

för SME så tror jag att man hade fått en större effekt för SME.” (2016-04-21). Expert 2 tror 

att detta resulterar i att banker inte “är beredda att ge SME:are hela rabatten” utan istället 

använder rabatten för att ge rabatt för alla låntagare (2016-04-21). 

 

Expert 1 beskriver bankers utlåning som ”oerhört sofistikerat” där affärsmodellen innebär att 

”om man har högre risk så ska man kanske rimligen betala högre ränta” (2016-03-22). Vidare 

uppger Expert 1 att ett av problemen i banker tidigare var att de inte prisdifferentierade 

mellan olika kunder, men att banker nu gör det. Prisdifferentieringen kan enligt Expert 1 leda 

till att ”vissa företag upplever att man har fått en mer ofördelaktig ränta jämfört med andra 

företag, just på grund av att risken anses större”. Vidare uppger Expert 1 att ”man kan få 

intryck av att kunder tycker att ’jag får inte lån någonstans, ingen vill låna ut pengar till mig’. 

Men det är klart att bankers huvudsakliga affärsidé är att låna in pengar och låna ut pengar 

till andra” (2016-03-22).   

 

Expert 1 tror att företagen anser att ”banken har blivit noggrannare med att ställa frågor, ta 

in säkerheter och gräva djupare just för att göra en bättre analys av det enskilda företaget” 

(2016-03-22).  Expert 1 anser att ”man kan inte få en småföretagare att förstå pelare 1 och 

pelare 2 [grundläggande kapitalbaskrav samt riskbedömning och tillsyn; förf. anm.], olika 

grader av kapital eller ens vad en riskvikt är för något. Det sätter banken i en svår situation 

att förklara varför t.ex. en ränta måste gå upp /…/ det är nog väldigt få personer som 

egentligen förstår vad det är frågan om”. 

 

Expert 2 å andra sidan tror att många kunder förstår varför banken håller en högre marginal 

efter Basel III-implementeringen. Vidare tror Expert 2 att detta är något som banken har 

förmedlat till kund och att ”det är ju också något som har stått i tidningar och sånt där” 

(2016-04-20).  Expert 3 framhåller att det är viktigt att prishöjningar motiveras tydligt mot 

kund och att ”känner kunden att priset ökar för alla eller från alla banker så är det mycket 

lättare att förklara för kunden” (2016-04-21). Om det motiveras tydligt så anser Expert 3 att 

kunderna generellt har förståelse. Även Kredithandläggare 1 betonar vikten av att förklara 

prissättning för kund, ”vi förklarar just med koppling till dessa regler [Basel III-regelverket; 

förf. anm.], att vi måste ha en viss prissättning /…/ att det inte är godtyckligt hur vi sätter 

våra priser utan att det är kostnad i botten och att vi sen måste ha en avkastning på det”. 

 

Kredithandläggare 1 uppger att kunder varierar i professionalitet, att det inte alltid går att 

förklara prissättning för kunder, något som även Kredithandläggare 3 tar upp. Kredit-

handläggare 2 tror inte att gemene man i Linköping har förståelse för hur Basel III-regel-
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verket har påverkat bankers utlåning, ”många företagare kanske inte har den insikten eller 

förståelsen för vad det är som händer” (2016-04-14), något som bekräftas av SME-före-

trädaren. SME-företrädaren tror att banker efter bästa förmåga har informerat kunder om 

regelverket men att ”man kan tycka att företagen borde söka information själva” (2016-04-

19). Vidare tror SME-företrädaren att det hos företagen finns ett ”totalt ointresse att veta 

varför de inte får ett lån till ett vettigt pris, utan det handlar mer om att ’ din VD står och 

säger att ni tjänar jättemycket pengar och gör miljardvinster och du säger att du inte kan låna 

ut 200 000 så jag kan göra det här’.” (2016-04-19). Även Kredithandläggare 2 anser att det 

ur ett kundperspektiv ibland porträtteras som att ”det är någonting som bankerna plötsligt 

bara bestämt sig för /…/ ’ja men nu har de tillräckligt med pengar’ /.../ det är nog inte riktigt 

sanningen för den enskilda medarbetaren [på banken; förf. anm.]” (2016-04-14). Kredit-

handläggare 3 uppger att ”sen finns det ju de som blir förbannade för att de får betala mer. 

Men det finns ju en anledning till det och det finns en lag bakom det” (2016-05-10).  

 

Enligt SME-företrädaren är de flesta företag villiga att anpassa sig till en mer komplex kredit-

process förutsatt att ”det blir något de kan använda /…/ men de har också en budget att 

hålla”. Att det har blivit dyrare är något som SME-företrädaren betonar, ”företagen byter 

bank oftare /…/ de försöker hitta annat” (2016-04-19). 

 

Kredithandläggare 2 tror att ”kunder har landat nu i en allmän uppfattning att alla banker är 

tröga och det är jobbigt och vi önskar att det var som det var för 10-15 år sedan när man 

kunde bygga en personlig relation så kunde man få låna pengar i förtroende” (2016-04-14). 

Även SME-företrädaren uppger att “förut kunde man gå till sin bank och resonera” men att 

efter Basel III-implementeringen så räcker det inte längre med en personlig relation. “Stor-

bankerna är livrädda, de gör det här för att uppfylla kraven och då är inte det här mötet 

mellan dig och mig, alltså att banktjänstemannen känner sin kund, ‘okej jag tror på dig, jag 

vet vad du har gjort bakåt’, utan då är det här som gäller [uppfylla kraven; förf. anm.]. Det är 

jättetydligt, att när Basel III-reglerna infördes i Sverige på riktigt då började det här dyka 

upp” (2016-04-19).  

 

Kredithandläggare 2 beskriver problematiken med hur kommunikation till kund ska ske som 

“det absolut största problemet /.../ för att man själv inte fullt ut liksom kunde stå för det”. 

Vidare beskriver Kredithandläggare 2 en situation där “du [banken; förf. anm.] har byggt 

kundrelationer över en väldigt lång tid och haft bra bolag som du har litat på” där banken 

sedan gav avslag på lån. “Då började man ju ifrågasätta, ‘jaha var man inte en bra kund?’. Så 

det här skapade ett, jag skulle säga att det skapade ett missförtroende mellan banken och 

kunden och det var svårt att se förbi det” (2016-04-14).  
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Att kreditbedömningen har blivit mer komplex är enligt Kredithandläggare 2 ”inte jätte-

kundvänligt” men Kredithandläggare 2 tror inte att ”det är bankernas vilja att skapa ett 

sämre affärsklimat för sina kunder. Men att det tyvärr med det här regelverket har blivit lite 

den konsekvensen” (2016-04-14).  

8.8	  Alternativ	  Finansiering	  

Enligt Expert 1 har det de senaste åren märkts en tydlig trend där företag har sökt sig till 

alternativa finansieringslösningar utöver traditionella banklån. SME-företrädaren uppger att 

“det är extremt svårt att få ett kapital som är anpassat till det jag [små- och medelstora 

företag; förf. anm.] behöver och till det jag känner att jag kan mäkta med” (2016-04-19). 

Kredithandläggare 2 nämner crowdfunding och kreditmarknadsbolag som exempel på 

alternativa finansieringskällor som blivit vanligare de senaste åren. Enligt Expert 1 har 

företagsobligationsmarknaden växt de senaste åren till följd av Basel III-implementeringen, 

men då småföretag inte kan ge ut egna företagsobligationer så är de fortfarande hänvisade till 

bankfinansiering när det gäller extern finansiering. SME-företrädaren nämner att det idag är 

vanligare med leasing och att “samla in pengar” någon som denne tror kan leda till att “vi får 

företagsstrukturer som är ganska gammalmodiga eftersom om man ska samla in till en 

maskin eller någonting och se till att man kan casha av [betala av kontant; förf. anm.] den på 

egen hand, då är det ju extremt illa när man kommer dit och kanske har beställt något så är 

den redan gammal och sådär” (2014-04-19). Kredithandläggare 2 tror att på lång sikt så kan 

det vara så att banker har “spelat ut sin roll som den enda källan till finansiering” och att 

riskkapital kommer att bli allt vanligare (2016-04-14).  
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9.	  Analys	  

Basel III-regelverket 5  innebär en institutionell förändring för bankverksamhet inom 

Europeiska Unionen. Basel III är en formell institution som förändrar det institutionella 

ramverket på marknaden, till följd av att teknisk utveckling har förändrat hur bankverk-

samhet bedrivs. 

 

Som en konsekvens av Basel III-regelverket prisdifferentierar bankerna mellan SMEs i större 

utsträckning, det vill säga skiljer mer på de bättre och de sämre företagen. Innan Basel III 

behövde banker hålla lika mycket kapital oberoende av hur riskfylld utlåningen var. Men 

efter implementeringen kräver en kredittagare med lägre risk mindre kapitaltäckning och 

kan således få en lägre räntekostnad. Empirin visar att Basel III-regelverket har medfört 

högre utlåningsräntor för SME, detta trots SME-rabatt. SME-rabatten är inte öronmärkt för 

SME varför det inte innebär att den kommer SME tillhanda. Empirin bekräftar Cosimano & 

Hakura’s (2011) studie som visar att högre kapitalkrav leder till högre utlåningsräntor då 

bankers marginalkostnad för finansiering ökar.  

 

Enligt Expert 1 tar bankerna idag större hänsyn till, och gör en noggrannare bedömning av, 

företagens risknivå. Empirin visar att bankerna lägger större vikt vid ett företags rating vid 

kreditbeslut med hänsyn till lönsamhetskrav. Kundsegment som kräver högre kapitaltäck-

ning är svårare för banker att generera bra avkastning i, varför banker kräver en högre ränta. 

Enligt Expert 2 innebär detta att bankerna nu prioriterar mer lönsam utlåning som inte 

binder lika mycket kapital. Detta stödjer Barajas et al. (2015) studie som visar att banker 

efter Basel III prioriterar kunder med lägre risk, som kräver lägre kapitalhållning.  

 

Syftet med Basel III är att begränsa risktagandet hos banker och att säkerställa finansiell 

stabilitet. Som en konsekvens av detta utvärderar bankerna risken för utlåning till SME mer 

noggrant. Efter Basel III bedöms risken genom en mer komplex kreditbedömning med syfte 

att uppskatta företagets återbetalningsförmåga. I kreditbedömningen utvärderas finansiell 

information så som nyckeltal, ägarstruktur, företagsägarens privatekonomi samt säkerheter 

som kan knytas an till företaget. Efter Basel III-implementeringen är kreditbedömningen 

mer ingående och inkluderar fler parametrar än tidigare. Kredithandläggare 1 beskriver 

förändringen i kreditbeslut som “tidigare kanske man bara tittade på intäkterna, nu tittar 

man på riskjusterad avkastning”, vilket bekräftar att banken nu bedömer risken mer nog-

grant.  

 

                                                        
5 Implementerat i EU genom CRR/CRD IV 



   
 
 

35 

Empirin visar att säkerheter vid företagsutlåning är ett sätt att få ner riskvikter, vilket sänker 

kapitalbindning för banker. Lägre kapitalbindning innebär lägre kostnad för banker och 

medför en lägre ränta till kund. Nystartade och små företag har inte lika mycket säkerheter 

som går att knyta an till företaget, vilket resulterar i en högre ränta gentemot dessa kunder. 

Rörelsefinansiering som inte är säkerställd med säkerheter innebär således ett högre risk-

påslag. Detta är i linje med Bruns och Fletcher’s (2008) studie som visar att funktioner som 

minskar risken för banker, och skiftar risken till kredittagaren, har störst inverkan på 

sannolikheten att få beviljad kredit. 

 

Samtliga respondenter uppger att banker har utvecklat nya modeller för kreditbedömning 

som tar hänsyn till fler variabler. Modellerna lägger allt större vikt vid kvantifiering samt 

utmätbara säkerheter. Modellerna är mer avancerade och kan enligt Kredithandläggare 3 på 

ett “finare sätt” räkna på utlåning. Att banker efter Basel III kräver mer information om 

företaget innebär ökade kontraktkostnader. För bankerna innebär en mer ingående kreditbe-

dömning högre kontraktkostnader i form av utförligare informationshämtning. För företaget 

innebär att tillhandahålla banken information ökade kontraktkostnader. Innan Basel III 

fungerade långvariga kreditrelationer som en skyddsåtgärd för att minska bankers kontroll-

kostnader. Efter implementeringen ökar bankerna företagens kontraktkostnader, i form av 

information, för att på så sätt noggrannare bedöma återbetalningsförmåga och minska 

bankens kontrollkostnader.  

 

En mer ingående kreditbedömning minskar asymmetrisk information mellan kreditgivare 

och kredittagare. Då bankerna idag prisdifferentierar i större utsträckning, det vill säga 

skiljer mellan bättre och sämre företag, kan det antas att informationsasymmetrier mellan 

kredittagare och kreditgivare har minskat. Innan Basel III, då prisdifferentiering inte tilläm-

pades i lika stor utsträckning, kan det antas att det rådde ett snedvridet urval där likartade 

företag med olika risk rate:ades lika. I och med Basel III har dock kreditbedömningen blivit 

mer ingående och i allt större utsträckning fokuserad på att kvantifiera, vilket har möjliggjort 

en kreditbedömning som tydligare skiljer på företag. Kvalitativa aspekter, som tillit och 

långvariga relationer, är inte längre essentiella i kreditbedömningsmodellerna. 

 

Historiskt sett har kreditgivning skett enligt kyrktornsprincipen där den geografiska när-

heten mellan bank och kredittagare möjliggjorde byggande av relationer präglade av tillit. De 

lokala kreditrelationerna innebar en institutionell struktur med ömsesidiga beroende-

förhållanden. Givet att en stad är en egen marknad går det att anta att det finns informella 

institutioner som gäller för kreditrelationen på den marknaden. För att en institutionell 

förändring ska ske krävs det att de formella och informella institutionerna överensstämmer. 



   
 
 

36 

Kredithandläggarna uppger att de inte ger direkt avslag på kredit till SMEs, däremot verkar 

bankerna krångla till det. Istället för att ge direkt avslag på krediter uppger Kredithand-

läggare 2 att utlåning till SME idag är mer diffust, det ställs mer krav och det är mindre 

företag som uppfyller kraven.  Det verkar således som att kredithandläggarna höjer SMEs 

räntekostnader och transaktionskostnader för att slippa säga att de inte är lönsamma för 

banken. Att kredithandläggarna inte vill säga rakt ut till företagen att de inte är lönsamma 

nog tyder på att det finns en motsättning mellan de informella och de formella institution-

erna på lokal nivå i Linköping. 

 

Empirin indikerar att SMEs i Linköping inte förstår, eller vill förstå, varför kreditbedöm-

ningen har blivit mer komplex. Kredithandläggare 2 uppger att kommunikationen till kund 

är det “absolut största problemet” och att kreditrelationen därför har blivit lidande. Empirin 

visar att det finns ett behov av att motivera prishöjningen för SME vilket innebär ökade 

kontraktkostnader för bankerna. Trots att samtliga respondenter betonar vikten av att 

motivera prishöjningar verkar inte SMEs tagit in varför kreditbedömningen har förändrats. 

Detta verkar ha skapat ett missförtroende mellan banken och SME. Att kreditrelationen 

mellan banken och SME har varit präglad av ett ömsesidigt beroendeförhållande skulle 

kunna förklara varför kredithandläggarna uppger att de inte ger direkta avslag på kredit, och 

varför banken istället försvårar utlåningen till den grad att SMEs inte vill, eller kan, låna. 

Detta tyder på att kreditrelationen till SME har varit viktig inom de informella institution-

erna i Linköping. 

 

Enligt North kräver varje marknad sitt egna institutionella ramverk, något som inte tas i 

beaktning i Basel III-regelverket. Institutionell förändring sker genom interaktion mellan 

organisationerna och det institutionella ramverket. Då Basel III inte är speciellt anpassat för 

att passa den lokala kreditrelationen i Linköping kan det således finnas motsättningar mellan 

organisationerna och det institutionella ramverket. Det verkar som att kreditrelationen 

mellan banker och SMEs har förändrats, något som inte ligger i linje med syftet med Basel 

III. 

 

Som en konsekvens av att kreditprocessen har blivit mer komplex visar empirin att SMEs i 

Linköping i allt större utsträckning söker sig till alternativa finansieringskällor. De höga 

transaktionskostnaderna som nu är förknippade med kreditrelationen med banken har lett 

till att SMEs i vissa fall hellre tar en högre ränta än att finansiera sig med vanliga banklån. 

Både SME-företrädaren samt Kredithandläggare nämner att SMEs söker sig till alternativ 

finansiering, såsom crowdfunding, företagsobligationsmarknaden, riskkapital samt använder 

sig av sparat kapital.  
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Författarna tror inte att banker kommer bli helt obsoleta, men att alternativa finansierings-

källor kommer att bli vanligare i framtiden. Trots att transaktionskostnaderna vid utlåning 

till SME har ökat så löser banker fortfarande sökkostnader, kontraktkostnader samt kontroll-

kostnader. Då de flesta banker erbjuder olika former av utlåning och finansiella produkter till 

olika kundsegment har de möjlighet att diversifiera sin risk, och därmed sänka sina kontroll-

kostnader. Att transaktionskostnaderna har ökat bjuder däremot in utmanare till marknaden 

för finansiering till SMEs. 

 

Syftet med Basel III är att begränsa bankers finansiella risktagande vilket drabbar riskfyllda 

kredittagare i högre grad. Författarna anser att prisdifferentiera utlåning till SME är rimligt, 

det vill säga att prissätta efter risknivå, men det blir problematiskt då SMEs drabbas hårt. 

SMEs är viktiga för samhällsekonomin, främst på lokal nivå, och är nödvändiga för att skapa 

välmående regioner. Basel III medför således konsekvenser för aktörer utanför banksektorn 

vilket bekräftar Allen et al.’s (2012) studie. Enligt Allen et al. (2012) har inte debatten kring 

hur Basel III påverkar de mer riskfyllda kredittagarna lyfts tillräckligt, vilket författarna 

håller med om. Diskussionen som bör drivas är huruvida banker är samhällsbärare eller ett 

vinstmaximerande företag. Är bankerna samhällsbärare, det vill säga har de något ansvar ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv att förse företag med kapital? Ur intervjuerna framgår det 

att respondenterna, och de bankerna de representerar, vill låna ut pengar men att lönsam-

heten främst prioriteras. Banker är vinstmaximerande företag, vars affärsidé är att låna ut 

pengar men för detta krävs en ränta som täcker bankens kostnad samt uppfyller bankens 

avkastningskrav. Efter Basel III-implementeringen krävs det högre utlåningsränta för att 

uppnå samma avkastningskrav då kostnaden för utlåning har ökat. Trots SME-rabatt har 

Basel III inneburit negativa konsekvenser för utlåningen till SMEs på lokal nivå långt bortom 

syftet med regelverket. Relationen mellan banken och SMEs har förändrats och verkar inte 

fylla samma funktion som tidigare. 
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10.	  Slutsats	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Studien visar att det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan banken och företaget inte 

längre är av vikt då teknisk utveckling har möjliggjort finansiering utanför den lokala kontex-

ten. Innan Basel III-implementeringen lönade det sig för SMEs att vara lojal mot sin bank 

och att genom att bygga långvariga relationer med tillit sänka transaktionskostnader. Basel 

III har inneburit strängare krav för bankerna, vilket har resulterat i att bankerna i större 

utsträckning använder sig av avancerade modeller för kreditbeslut. Modeller som kräver 

kvantitativ information om företaget och som inte verkar ta hänsyn till de kvalitativa 

aspekter som kan uppstå i en relation till banken. Studien visar att bankerna efter Basel III-

implementeringen prisdifferentierar mellan SMEs i större utsträckning än tidigare. Förfat-

tarna tror inte att banker kommer att bli obsoleta men att alternativa finansieringskällor 

kommer att bli vanligare i framtiden. Studien visar att Basel III innebär negativa konse-

kvenser för utlåningen till SMEs och att kreditrelationen mellan banken och SME har föränd-

rats. 

 

Studien undersöker effekten av Basel III genom ett kvalitativt angreppssätt där kreditrelat-

ionen till SMEs analyseras djupgående. Studien samlar in primärdata och fångar upp 

respondenternas åsikter och uppfattningar, något som tidigare kvantitativ forskning inte 

kommer åt. Denna studie ämnar inspirera till vidare forskning på området. Sammanfatt-

ningsvis kan det konstateras att forskningsområdet kring hur Basel III påverkar de mer 

riskfyllda kredittagarna, SMEs, är ett aktuellt och viktigt område att studera. SMEs är viktiga 

för samhällsekonomin, och studien visar att Basel III innebär negativa konsekvenser för 

utlåning och kreditrelation till SMEs, varför det är av vikt att vidare studera detta.  
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Appendix	  1	  -‐	  Intervjuguide	  Bankföreningen 

Syftet med denna studie är att analysera hur Basel III påverkar utlåning till små- och 

medelstora företag (SME), samt relationen till dessa. Respondentens egna reflektioner samt 

åsikter är av stor vikt. Författarna önskar undersöka, ur ett kvalitativt perspektiv, hur 

respondenten upplever att Basel III-regelverket påverkar bankernas verksamhet. Studien 

ämnar även undersöka om regelverket kommer att påverka bankernas verksamhet i 

framtiden. 

 

Intervjun börjar med generella frågor om er bakgrund och roll inom organisationen och 

fortsätter sedan med frågor rörande Basel III och utlåning till SME. Intervjufrågorna i 

intervjuguiden ska ses som utgångspunkten för intervjun där utrymme ges till följdfrågor och 

diskussion. 

 

Definition av SME 

I denna studie definieras SME som företag med en relativt liten marknadsandel, ett 

personligt ledarskap snarare än en formaliserad managementstruktur samt ett företag som 

inte är en del av en stor koncern. 

 

Bakgrundsfrågor om respondenten 

Kan du kort beskriva din roll inom organisationen? 

Hur lång är din erfarenhet? 

 

Frågor om Basel III samt utlåning till SME 

Frågorna rörande Basel III-regelverket (CRR/CRD IV) syftar till reglerna för miniminivåer 

för kapitalhållning i förhållande till riskvägda tillgångar. 

 

Vad i Basel III är du mest bekant med/expert på? 

 

Vad tror du syftet är med dessa regleringar? 

 

Hur har bankernas verksamhet anpassats till Basel III-regelverket, enligt din mening? 

• Hur har bankernas beräkningar av riskvikter, enligt din uppfattning, förändrats efter 

Basel III-implementeringen? 

 

Tror du att Basel III-regelverket påverkar bankerna olika mycket, med avseende på storlek? 
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Vilka konsekvenser har, enligt din mening, införandet av Basel III fått för banken gällande 

utlåning till SME? 

• Rutiner? 

• Administrativa kostnader? 

• Räntekostnader?  

• Internutbildning eller behov av internutbildning? 

• Informationsförmedling inom bankerna? 

• Informationsinhämtning om kunden? 

• Krav på säkerheter 

 

Hur man andra faktorer ha påverkat utlåningen till SME, enligt din mening?  

 

Skiljer sig de olika bankernas beräkning av riskvikter avsevärt från varandra, enligt din 

uppfattning? 

 

Finansinspektionen publicerade i mars 2016 nya metoder för beräkning av riskvikter för 

företagsexponering 

• Hur kommer införandet påverka bankerna generellt? 

• Hur kommer införandet påverka bankerna avseende utlåning till SME 

 

Är det något i Basel som påverkat utlåning till SME som vi har missat? 

 

Är det något vi inte frågat om som vi borde frågat om? Vad har vi glömt? 

 
 	  



   
 
 

45 

Appendix	  2-‐	  Intervjuguide	  Experter	  

Syftet med denna studie är att analysera hur Basel III påverkar utlåning till små- och 

medelstora företag (SME), samt relationen till dessa. Respondentens egna reflektioner samt 

åsikter är av stor vikt. Författarna önskar undersöka, ur ett kvalitativt perspektiv, hur 

respondenten upplever att Basel III-regelverket påverkar bankernas verksamhet. Studien 

ämnar även undersöka om regelverket kommer att påverka bankernas verksamhet i 

framtiden. 

 

Intervjun börjar med generella frågor om er bakgrund och roll inom organisationen och 

fortsätter sedan med frågor rörande Basel III och utlåning till SME. Intervjufrågorna i 

intervjuguiden ska ses som utgångspunkten för intervjun där utrymme ges till följdfrågor och 

diskussion. 

 

Definition av SME 

I denna studie definieras SME som företag med en relativt liten marknadsandel, ett 

personligt ledarskap snarare än en formaliserad managementstruktur samt ett företag som 

inte är en del av en stor koncern. 

 

Bakgrundsfrågor om respondenten 

Kan du kort beskriva din roll inom banken? 

Hur lång är din erfarenhet? 

 

Frågor om Basel III samt utlåning till SME 

Frågorna rörande Basel III-regelverket (CRR/CRD IV) syftar främst till reglerna för 

miniminivåer för kapitalhållning i förhållande till riskvägda tillgångar. 

 

Vad i Basel III är du mest bekant med/expert på?  

 

Hur har bankens beräkningar av riskvikter för SME förändrats efter Basel III? 

• Vad får det för konsekvenser för utlåningen till SME?  

 

Är det något i Basel III som påverkat utlåning till SME som vi har missat? 

• Hur påverkar det? 

 

 

Finansinspektionen publicerade i mars 2016 nya metoder för beräkning av riskvikter för 

företagsexponering 
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• Hur kommer införandet påverka banken generellt? 

• Hur kommer införandet påverka banken avseende utlåning till SME? 

 

Hur har implementeringen av Basel III förmedlats till lokala kontor? 

• Hur har de reagerat? 

• Vad har de reagerat på? 

 

Har implementeringen av Basel III centralt inom banken förändrat kreditprocessen på lokal 

nivå i relation till SME? 

• Hur? 

• När?  

 

Hur säkerställer banken centralt att Basel III regler genomförs/efterlevs på lokal nivå? 

 

Har kreditprocessen för utlåning till SME, enligt din mening, blivit mer komplex till följd av 

Basel III-regelverket och i så fall hur? 

 

Vilka konsekvenser har, enligt din mening, införandet av Basel III fått för banken gällande 

utlåning till SME? (central/lokal) 

• Rutiner? 

• Administrativa kostnader? 

• Internutbildning eller behov av internutbildning? 

• Informationsförmedling inom banken? 

• Informationsinhämtning om kunden? 

• Krav på säkerheter 

• Är det kostnader av engångskaraktär eller ständigt återkommande?  

 

Vilka konsekvenser har, enligt din mening, införandet av Basel III fått för era lånekunder 

(SME) (som inte redan tagits upp ovan)? 

• Administrativa kostnader för lån? 

• Räntekostnader? 

• Krav på säkerheter? 

 

Är det något vi inte frågat om som vi borde frågat om? Vad har vi glömt? 
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Appendix	  3	  -‐	  Intervjuguide	  Kredithandläggare	  

Syftet med den här studien är att analysera hur Basel III kan ha påverkat utlåning till små- 

och medelstora företag (SME), samt relationen mellan banken samt SME. Respondentens 

egna reflektioner samt åsikter är av stor vikt. Författarna önskar undersöka, ur ett kvalitativt 

perspektiv, hur respondenten upplever att Basel III-regelverket påverkar bankernas 

verksamhet. Studien ämnar även undersöka om regelverket kommer att påverka bankernas 

verksamhet i framtiden. 

 

Intervjun börjar med generella frågor om er bakgrund och roll inom organisationen och 

fortsätter sedan med frågor rörande kreditbedömning och utlåning till SME. Intervjufrågorna 

i intervjuguiden ska ses som utgångspunkten för intervjun där utrymme ges till följdfrågor 

och diskussion. 

 

Definition	  av	  SME	  

I denna studie definieras SME som företag med en relativt liten marknadsandel, ett 

personligt ledarskap snarare än en formaliserad managementstruktur samt ett företag som 

inte är en del av en stor koncern.  

 

Bakgrundsfrågor	  om	  respondenten	  

-Kan du kort beskriva din roll inom organisationen? 

-Hur lång är din erfarenhet inom bankväsendet? 

 

Frågor	  rörande	  kreditbedömning	  samt	  utlåning	  

Känner du till kapitaltäckningskraven i Basel III-regelverket? 

• Vad i Basel III är du mest bekant med? 

• Hur har du kommit i kontakt/blivit insatt i detta område? 

 

Känner du till vilka effekter kraven i Basel III kan ha på bankens utlåning generellt? 

 

Känner du till vilka effekter kraven i Basel III möjligtvis har på utlåningen till SME? 

• Diskuterar ni här på arbetsplatsen dessa eventuella effekter? 

• Diskuterar ni dessa eventuella effekter med era kunder (SME)? 

 
Har implementeringen av Basel III centrala inom banken förändrat kreditprocessen för Er på 

lokal nivå i relation till SME?  

• Hur? 

• När? 
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Hur säkerställer banken centralt att Basel III regler genomförs/efterlevs på lokal nivå? 
 

Vilka konsekvenser har, enligt din mening, införandet av Basel III fått för kreditprocessen för 
utlåning till SME? 

• Rutiner? 

• Administrativa kostnader? 

• Internutbildning eller behov av internutbildning? 

• Informationsgivning till kund? 

• Informationsinhämtning om kunden? 

• Handläggningstid? 

• Krav på säkerheter 

• Avslag på låneansökan? 

• Eventuella konflikter mellan bank och långivare? 

 
Vilka konsekvenser har, enligt din mening, införandet av Basel III fått för era lånekunder 
(SME) (som inte redan tagits upp ovan)? 

• Tillgänglighet till lån? 

• Administrativa kostnader för lån? 

• Räntekostnader? 

• Informationsgivning? 

• Krav på säkerheter? 

• Avslag? 

• Konflikter? 

• Sannolikhet för att inte kunna fullfölja lån? 

 

Vilka faktorer, som bestämmer om en kund (SME) får ett lån beviljat, har påverkats av Basel 

III? 

• Långsiktig relation? Hur? 

• Kreditvärdighet? Hur? 

• Betalningsanmärkningar? Hur? 

• Säkerheter? Hur? 

• Affärsmodell? Hur? 

• Affärsidé? Hur? 

 

Har kreditprocessen för utlåning till SME, enligt din mening, blivit mer komplex till följd av 

Basel III-regelverket och i så fall hur?  
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Har eller kommer, enligt din mening, frekvensen på uppsagda kontrakt (kunden slutar 

betala) förändrats efter att Basel III införts?  

 

Kommer Basel III regler, enligt din mening, påverka bankens kreditförluster i relation till 

SME och i så fall hur? 

 

Förutsatt att kreditprocessen har förändrats 

-Hur har den förändrade kreditprocessen tagits emot av SME?  

• Vad har de reagerat på? 

• Hur har de reagerat? 

 

Är det något vi inte frågat om som vi borde frågat om? Vad har vi glömt? 
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Appendix	  4	  -‐	  Intervjuguide	  Företagarna	  

Syftet med denna studie är att analysera hur Basel III påverkar utlåning till små- och 

medelstora företag (SME). Respondentens egna reflektioner samt åsikter är av stor vikt. 

Författarna önskar undersöka, ur ett kvalitativt perspektiv, hur respondenten upplever att 

Basel III-regelverket påverkar bankernas verksamhet. Studien ämnar även undersöka om 

regelverket kommer att påverka bankernas verksamhet i framtiden. 

 

Intervjun börjar med generella frågor om er bakgrund och roll inom organisationen och 

fortsätter sedan med frågor rörande SMEs relation till banker utlåning till SME. 

Intervjufrågorna i intervjuguiden ska ses som utgångspunkten för intervjun där utrymme ges 

till följdfrågor och diskussion. 

 

Definition av SME 

I denna studie definieras SME som företag med en relativt liten marknadsandel, ett 

personligt ledarskap snarare än en formaliserad managementstruktur samt ett företag som 

inte är en del av en stor koncern.  

 

Bakgrundsfrågor om respondenten 

Kan du kort beskriva din roll inom organisationen? 

Hur lång är din erfarenhet inom organisationen? 

 

Frågor om utlåning till SME 

Känner du till Basel III-regelverket? 

• Vad i Basel III är du mest bekant med? 

• Hur har du kommit i kontakt/blivit insatt i detta område? 

• Hur insatta är SME, enligt din mening, i Basel III-regelverket och vad det innebär? 

 

Känner du till vilka effekter kraven i Basel III kan ha på bankens utlåning generellt? 

 

Känner du till vilka effekter kraven i Basel III möjligtvis har på utlåningen till SME? 

• Diskuterar ni här inom organisationen dessa eventuella effekter? 

 

Vilka konsekvenser har, enligt din mening, införandet av Basel III fått för SME? 

• Tillgänglighet till lån? (lättare/svårare att få lån) 

• Informationshämtning från SME? 

• Räntekostnader? 

• Informationsgivning till SME? 
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• Krav på säkerheter? 

• Avslag? 

• Konflikter? 

 

Vilka faktorer, som bestämmer om SME får ett lån beviljat, har påverkats av Basel III? 

• Långsiktig relation? Hur? 

• Kreditvärdighet? Hur? 

• Betalningsanmärkningar? Hur? 

• Säkerheter? Hur? 

• Affärsmodell? Hur? 

• Affärsidé? Hur? 

 

Har kreditprocessen för utlåning till SME, enligt din mening, blivit mer komplex till följd av 

Basel III-regelverket och i så fall hur? 

• Hur har banken förmedlat/informerat om detta? 

• Vad säger företagen? 

 

Förutsatt att kreditprocessen har förändrats 

Hur har den förändrade kreditprocessen tagits emot av SME? 

• Vad har de reagerat på? 

• Hur har de reagerat? 

 

Känner du till Finansinspektionens nya regler kring riskberäkning för företagsexponering? 

• Vilka effekter tror du detta kommer detta få för SME? 

 

Är det något vi inte frågat om som vi borde frågat om? Vad har vi glömt? 

 

 


