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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter för deras deltagande i vår webbenkät som har 
gjort vår uppsats möjlig. Vi riktar även ett tack till vår handledare Per- Ola Ulvenblad för 
engagemang och vägledning under uppsatsprocessen och som uppmuntrat oss att stanna i det 
svåra. Ett stort tack vill vi även rikta till Jonas Gabrielsson som har väglett oss genom 
svårigheterna med SPSS. Sist vill vi tacka våra opponenter för deras konstruktiva kritik som 
varit värdefull för vår uppsats.  
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Sammanfattning 
 
Små och medelstora företag (SME) utgjorde 2010 en andel på 99,8% av alla företag i Sverige 
och bankerna är en viktig källa till finansiering för SMEs. På grund av bankernas betydelse 
skapade Baselkommittén för banktillsyn 1988 internationella regelverk som medförde ett 
kapitaltäckningskrav på 8% till banker. Kapitaltäckningskravet skulle kunna täcka 
oförutsägbara förluster vid en finanskris, vilket bidrar till att banksektorn är en av de mest 
reglerade branscherna i världen. 2006 skapades Basel II vilket för banker medförde 
svårigheter att bedöma kredit till och risker med SMEs. Basel II skapade en oro att 
kostnaderna skulle öka för kredit till SMEs och oron finns fortfarande kvar vid införandet av 
Basel III, vilket i sin tur kan försämra kreditvillkoren till SMEs. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva bankernas arbetssätt med kreditbedömning av SMEs i 
nuläget, analysera och tolka hur Basel III kan påverka bankernas arbetssätt med 
kreditbedömning av SMEs, ge förståelse för hur Basel III kan påverka bankernas attityd till 
kreditbedömning av SMEs, på grund av ökade kapitaltäckningskrav. För att kunna genomföra 
studien användes en kvantitativ metod där en webbenkät skickades ut till 790 respondenter på 
tre av de största nationella bankerna i Sverige på villkor om anonymitet. Av 790 respondenter 
var det 150 som svarade fullständigt på webbenkäten, vilket medför en svarsfrekvens på 19%. 
Resultatet visar att Basel III kommer att fullgöra syftet att skapa finansiell stabilitet i 
banksektorn men kommer att försvåra möjligheten för SMEs att få gynnsamma krediter. 
 
Centrala begrepp: Basel, Kreditbedömning, SME, Risk 
 
 



 
 

Abstract 
 
In 2010, small and medium sized enterprises (SME) represented a share of 99,8 percent of all 
firms in Sweden. For these SMEs, banks are an important source of financing. Because of the 
significance of the banks, the Basel Committee on Banking Supervision created international 
regulations in 1988, which resulted in a capital adequacy of 8% for banks. The Capital 
adequacy should cover unforeseen losses in a financial crisis, which make the banking sector 
to be one of the most regulated industries in the world. In 2006, Basel II was created, which 
made it difficult to evaluate the credit and risk with SMEs. Basel II created a fear that costs 
for credit to SMEs would increase, and the worry is still there present, even at the introduction 
of Basel III, which implies the possibility of weakened credit conditions for SMEs. 
 
The purpose of this thesis is to describe banks’ operation of credit appraisals to SMEs today, 
analyze and interpret how Basel III may affect banks’ operation of credit appraisals to SMEs, 
and to understand how Basel III may affect banks’ attitude towards credit appraisals to SMEs, 
due to increasing capital requirements. To perform this thesis, a quantitative method is used 
by using a web survey, which was sent to 790 respondents in three of the major national banks 
in Sweden on condition of anonymity. Of the 790 respondents there were 150 who returned a 
complete survey response. This gives a response rate of 19%. The result shows that Basel III 
will fulfill the purpose of creating financial stability in the banking sector but will complicate 
the ability of SMEs to obtain favorable credit. 
 
Key words: Basel, Credit appraisal, SME, Risk 
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1. Inledning 
I inledningen kommer vi att ge läsaren en bakgrund till banksektorn och SMEs funktion i 
Sverige för att sedan beskriva finanskrisernas påverkan på bankernas regelverk. 
Problemdiskussionen är uppbyggd för att skapa en förståelse för Baselreglerna, från Basel I 
till Basel III, och attityden till Basel II och Basel III. Vidare i problemdiskussionen förklarar 
vi betydelsen av kreditbedömning av SMEs och Baselreglernas påverkan på kreditbedömning 
av SMEs.  
 
1.1 Problembakgrund 
Banker har alltid varit en viktig källa till finansiering av all ekonomi vilket har resulterat i att 
bankernas roll är att tillhandahålla likviditetsförsäkring och övervakning (Santos, 2001). 
Svenska Bankföreningen (2013a) instämmer och förklarar att banker är av betydelse för att 
exempelvis finansiering och riskhantering ska fungera på ett effektivt och pålitligt sätt i 
Sverige. På grund av att nya utländska och svenska företag etablerar sig på den svenska 
marknaden har det ställts krav på finanssektorn att förändra verksamheten till att bli mer 
internationell (ibid.). I Sverige och utomlands uppgår de fyra stora bankkoncernernas samlade 
tillgångar till 400% av svensk BNP, vilket gör att det svenska banksystemet är stort (Ingves, 
2013). Bankerna i Sverige har även ett starkt integrerat banksystem och att banksystemet i 
Sverige är både stort och integrerat gör att kostnaderna för samhället skulle bli omfattande om 
Sverige drabbades av en finansiell kris. Eftersom banksystemet är starkt integrerat kan ett 
problem i en bank leda till att förtroende för hela banksystemet försämras (ibid.). Bankernas 
huvuduppgifter är att lämna krediter och ta emot inlåning, och 24% av den totala inlåningen 
och 36% av den totala utlåningen i Sverige står svenska företag för (Svenska Bankföreningen, 
2013b). Genom inlåning och utlåning från bank tillkommer en låneräntesats som varierar 
beroende på kredittagarens kreditvärdighet, risken i åtagandet och bankens 
finansieringskostnad. Förutom inlåning och utlåning hanterar banker även riskspridning till 
både företag och privatpersoner för att kunna minska, sprida och omfördela riskerna vid 
kreditbedömning (ibid.). 
 
SMEs stod för 99,8% av antalet företag i Sverige under 2010 (Europeiska kommissionen, 
2010). SMEs är väsentliga eftersom SMEs i de flesta industriländer svarar för omkring 2/3 av 
sysselsättningen, har en ökande del av ländernas BNP och bidrar med förnyelse och 
innovation (Bjerkesjö, Hallin, Silver & Spangenberg, 2011). SMEs begränsning av 
finansiering kan bero på att de flesta företag i Sverige under 1970-talet var stora företag. I 
Sverige är SMEs största finansieringskälla banker men det finns ett finansieringsgap mellan 
banker och SMEs vilket gör att SMEs har svårt att få kredit från banker. Faktorer som kan 
bero på SMEs svårigheter att få kredit är bristande historik om företaget, bristande kunskap 
om företagets affärsidé eller verksamhet, bristande säkerheter och bristande förtroende för 
företagaren (Bjerkesjö et al., 2011). Förutom kredit från banker är SMEs finansieringsformer 
främst eget kapital och kapital från familj och vänner, därefter externt ägarkapital och 
offentliga bidrag (ibid.).  
 
Finansinspektionen arbetar med att bevaka, reglera och kontrollera den finansiella sektorn för 
att bidra med ett stabilt finansiellt system och en fungerande banksektor (Finansinspektionen, 
2011). Under 1980-talet blev banksektorn avreglerad, vilket bidrog till att kreditgivning till 
fastighetsmarknaden ökade i Sverige (SCB, 2008) men trots avreglering av banksektorn under 
1980-talet, är banker fortfarande en av de mest reglerade branscherna i världen. 
Finansinspektionen (2005) förklarar att Baselkommittén för banktillsyn (Basel Committee on 
Banking Supervision) tillkom 1988 i länder som ingår i G10 som bland annat Sverige. Det 
internationella regelverket medförde ett kapitaltäckningskrav för banker där tanken med 
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kravet var att oförutsägbara förluster skulle kunna minska vid bankkriser. Eftersom kraven är 
internationella skulle även konkurrensen mellan banker i länderna minska på grund av att 
bankerna har samma villkor (ibid.). Santos (2001) beskriver att regelverken i huvudsak är 
grundande på marknadens misslyckanden och att bevara en stabil finansiering men enligt 
Santos (2001) fanns det ingen som visste hur bankerna skulle regleras innan Baselreglerna 
infördes.  
 
Det uppstod en finansiell kris under 1990-talet på grund av den växande fastighetsmarknaden 
i Sverige (SCB, 2008) och Finansinspektionen (2005) beskriver att Baselkommittén insåg att 
kapitaltäckningskravet inte motsvarade bankernas finansiella situation. För att bättre kunna 
finna riskerna delades de in i olika riskvikter beroende på vilken typ av kredit och position 
kreditgivaren har. Trots ändrade krav uppstod det återigen en finanskris 2008-2009 som 
bidrog med att bankerna fick likvidationsproblem och följden av likvidationsproblemen var 
att kreditutbudet till SMEs minskade (SCB, 2008). Ingves (2013) anser dock att Sverige 
lyckades hantera och begränsa samhällskostnaderna på grund av att bankerna i Sverige hade 
förra finanskrisen som uppstod under 1990-talet i åtanke och kunde begränsa sitt risktagande. 
Finanskrisen 2008 drabbade även svenska SMEs hårt men Europeiska kommissionen (2010) 
förklarar att SMEs förväntades återhämta sig snabbt efter finanskrisen och få en uppgång 
redan 2011. Finansinspektionen (2011) anser även att SMEs kan påverka marknadens 
förtroende negativt och kan få betydelse för bankernas finansiella ställning, vilket framgick 
under finanskrisen. Trots finanskrisen är svenska bankerna lönsamma, finansiellt starka och 
har låga kreditförluster (SCB, 2008). Länder i Central- och Sydeuropa lever fortfarande i 
finanskris och det är kunskaperna från finanskrisen 2008-2009 som har lett fram till det 
internationella och svenska regelarbetet (ibid.). SCB (2008) anser att internationaliseringen av 
finansmarknaden var en bidragande orsak till att de svenska bankerna drabbades av 
finanskrisen 2008 och att exempelvis bankernas bristande likviditetshantering enkelt kan 
spridas till ett annat land (ibid.).  
 
1.2 Problemdiskussion 
Trots förändrade kapitaltäckningskrav under 1990-talet, från Basel I till Basel II, lyckades inte 
Baselkommittén förhindra att en ny finanskris uppstod 2008-2009. Anledningen till att 
Baselkommittén inte kunde hantera finanskrisen var att Basel II är utestängande, 
diskriminerande och utgör en strategi som är menad för alla banker (Moosa, 2010). Basel II 
kunde inte hantera bankernas risker på önskvärt sätt och Baselkommittén skapade därmed 
Basel III (Varotto, 2011). Anledningen till att Basel III införs är att kunna stärka 
återhämtningsförmågan i banksektorn och för att bankerna ska ha tillräckligt med reserver att 
klara av framtida finansiella kriser (Varotto, 2011; Shim, 2012; Walker, 2011). För att banker 
ska klara av framtida finansiella kriser krävs det enligt Basel III ett kärnprimärkapital på 4,5% 
samt en kapitalbuffert på 2,5% av riskvägda tillgångar (Härle et al., 2010; Walker, 2011). 
Bankerna bör täcka 10,5% av totala tillgångar som säkerhet vid framtida förluster men 
minimikapitalkravet är 8% i Basel III (Allen, Chan, Milne & Thomas, 2012). För att stärka 
kapitalet ytterligare vid finanskriser kan banker avsätta en kontracyklisk kapitalbuffert upptill 
2,5% av totala tillgångar (Allen et al., 2012, Drehmann, Borio, Gambacorta, Jiménez & 
Trucharte, 2010; Walker, 2011). Förutom kapitaltäckningskravet består Basel III av 
tillsynsbedömning och marknadsdisciplin, vilket tillsammans utgör de tre pelarna (Walker, 
2011). Med tanke på resonemanget om att banker behöver avsätta mer kapital ställer vi oss 
frågorna; hur påverkar kapitaltäckningsregler bankernas kreditbedömning? Kommer Basel III 
förändra bankernas arbetssätt?  
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Med tanke på Basel II kan banker haft svårt att bedöma SMEs mjuka faktorer som 
marknadsposition, kompetens i ledningen, företagets efterfråga samt saknad kunskap om 
SMEs ekonomi (Bartels, 2002). Basel II medförde även att bankerna var kritiska mot 
förmågan att skydda banksektorn från finansiella kriser (Wahlström, 2009), vilket bekräftades 
vid bankkrisen 2008-2009 (Moosa, 2010). Förhoppningar på Basel III är att riskhanteringen 
ska vara i fokus (Moosa, 2010), vilket styrks av Walker (2011) som förklarar att riskhantering 
är viktigt för att förhindra ytterligare finanskriser men att samhället i helhet har ansvar för att 
skapa en stabil banksektor (Walker, 2011). Basel III har medfört att kreditbedömningen 
skärpts och försämrat kreditvillkor till SMEs (Walker, 2011) och därmed ökar kostnaderna för 
SMEs att få kredit (Allen et al., 2012). För banker medför SMEs större risk på grund av sin 
storlek och banker kräver därmed en effektiv kontroll av rörelsekapitalet (Kargar & 
Blumenthal, 1994, ref. i Paul & Boden, 2011). Bankernas risktagande är enligt Bruns och 
Fletcher (2008) kopplat till kredittagarens finansiella ställning och säkerhet (Bruns & 
Fletcher, 2008) för att vara säkra på att kapitalet kommer att återbetalas (Bruns & Fletcher, 
2008; de la Torre, Martínez Pería och Schmukler, 2010). Bruns och Fletcher (2008) förklarar 
att företag med säkerheter av högre värde har enklare att få kredit än företag med säkerhet av 
lägre värde. Kommer Basel III innebära försämrade kreditvillkor och ökade kostnader för 
SMEs? Kommer siffermaterialet bli viktigare att bedöma vid införandet av Basel III med 
tanke på Bruns och Fletcher (2008) påstående om att risktagandet är kopplat till 
kredittagarens finansiella ställning? 
 
Det har visat sig att banker inte är lika benägna att ge krediter till SMEs men de la Torre et al. 
(2010) anser att banker betraktar SMEs som lönsamma till skillnad mot andra marknader där 
stora företag konkurrerar. Förutom Baselreglerna förklarar Svensson (2003) att 
kreditbedömning innefattar siffermaterial, marknadsbedömning, personbedömning, 
säkerhetsbedömning och affärsidé, vilket styrks av Svensson och Ulvenblad (1994) som 
förklarar att det finns olika bedömningsvariabler som påverkar kreditbedömning av SMEs. 
För att kunna bedöma risken för kredittagarens återbetalningsförmåga och värdet på 
eventuella säkerheter delas riskbedömningen in i risken för en betalningsinställelse och risken 
vid betalningsinställelse (Broomé, Elmér & Nylén, 1998; Sigbladh & Wilow, 2008). Risken 
för betalningsinställelse innebär att kreditgivaren kontrollerar om kredittagaren kommer att 
uppfylla sina förpliktelser i framtiden som exempelvis betalning av låneräntor (Sigbladh & 
Wilow, 2008). Kreditgivaren bedömer vid risken vid betalningsinställelse vad kredittagarens 
säkerheter är värda vid en realisation (Sigbladh & Wilow, 2008). Med tanke på bankernas 
risktagande förklarar Altman och Sabato (2005) att det fanns oroligheter vid införandet av 
Basel II. Oroligheterna var att Basel II skulle förändra bankernas kreditbedömning och även 
reducera kredit till SMEs. Gunnarsdottir och Lindh (2011) beskriver att oron till att kredit till 
SMEs kommer att bli begränsad fortfarande finns vid införandet av Basel III och att banker 
därmed kommer att bli mindre riskbenägna till att bevilja kredit till SMEs. Allen, Chan, Milne 
och Thomas (2012) styrker Gunnardottir och Lindh (2011) och förklarar att SMEs kan få 
sämre kreditvillkor på grund av bankernas minskade riskbenägenhet. På grund av osäkerheten 
ställer vi därmed frågorna: Vad finns det för attityd till Basel III i banker? Kommer Basel III 
förändra bankernas risktagande och försvåra kreditbedömning av SMEs? Vad är det som 
påverkar att Gunnardottir och Lindh (2011) anser att kreditgivningen blir begränsad? 
 
1.3 Problemformulering 
Hur anser banker att Basel III kan påverka bankers arbetssätt med kreditbedömning av SMEs? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att: 

• beskriva bankernas arbetssätt med kreditbedömning av SMEs i nuläget, 
• analysera och tolka hur Basel III kan påverka bankernas arbetssätt med 

kreditbedömning av SMEs, 
• ge förståelse för hur Basel III kan påverka bankernas attityd till kreditbedömning av 

SMEs, på grund av ökade kapitaltäckningskrav. 
 
1.5 Definitioner 
Baselkommittén för banktillsyn - "The Basel Committe on Banking Supervision tar fram 
standarder, riktlinjer och rekommendationer som är normgivande för de flesta 
tillsynsmyndigheter. Kommittén utgör ett globalt nätverk för tillsynsmyndigheter, säkerställer 
det lokala tillsynssamarbetet genom regionala kommittéer och tillhandahåller utbildning inom 
tillsynsområdet." (Finansinspektionen, 2013) 
 
BNP - Bruttonationalprodukt utgör värdet under en viss period på ett lands varor och tjänster.  
 
G10 - "I G10 ingår USA, Canada, Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Holland, Belgien, Sverige och Schweiz." (Finansinspektionen, 2005) 
 
Kärnprimärkapital - ”I princip eget kapital, det vill säga aktiekapitalet samt innehållna 
vinstmedel.” (Svenska Bankföreningen, 2013c) 
 
SME - Ett företag som de två föregående åren har haft en nettoomsättning under 80 miljoner, 
balansomslutning under 40 miljoner och mindre än 50 anställda klassificeras som SMEs 
(Årsredovisningslagen 1995: 1554, 1:3:4-5, FAR, 2011). 
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2. Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram beskriver uppbyggnaden av Baselreglerna, från Basel I till Basel 
III, och attityden till Basel II och Basel III för att sedan förklara betydelsen av 
kreditbedömning av SMEs och Baselreglernas påverkan på kreditbedömning av SMEs. 
 
2.1 Basel I 
Enligt Berger, DeYoung, Flannery, Lee och Öztekin (2008) var Basel I ett regelverk som var 
avsett att ange vilka utomstående tillgångar som kunde räknas in som lagstadgat kapital. 
Enligt Lastra (2004) var Basel I inte formellt bindande för G10-länderna, men eftersom Basel 
I observerades och genomfördes av nationell domsrätt hade de praktiska effekter. Kapitalet i 
Basel I var uppdelad i Tier 1 och Tier 2, där Tier 1 är eget kapital plus beskrivande reserver 
minus goodwill medan Tier 2 är tillgångar, uppskrivningsfond, dolda reserver, allmänna 
kreditförlustsreserver, och efterställda långfristiga skulder (Lastra, 2004). Tier 1 bör omfatta 
minst 4% av de riskvägda tillgångarna medan Tier 1 och Tier 2 tillsammans måste vara minst 
8% av de riskvägda tillgångarna (Berger et al., 2008; Jackson, 1999, ref. i Blundell- Wignall 
& Atkinson, 2010). Ayadi (2005) förklarar att Basel I var avsett att endast hantera kreditrisk 
och att identifiera andra risker som marknadsrisk och operativ risk (ibid.). Riskvikterna i 
Basel I består av fem vikter, nämligen 0, 10, 20, 50 och 100% och det för att ramen för 
vikterna ska vara lättförståelig, och vilken vikt som bör tillämpas på de olika typerna av 
tillgångarna bestäms av domar (Baselkommittén för banktillsyn, 1988). 
 

 
Figur 1, Egenutvecklad modell över Basel I 

 
2.1.1 Brister med Basel I 
Ayadi (2005) anser att Basel I var ett lyckat regelverk eftersom det gav en stabil 
finansieringsmarknad och skapade konkurrens mellan bankerna, men hade även en del brister. 
Basel I hade en för enkel struktur och gav vilseledande information om bankens 
kapitaltäckning eftersom kapitalnivån vanligtvis inte går att utläsa med Basel I och 
överensstämmer inte med verklig risk. Den andra begränsningen är att låta banker hantera sin 
kreditriskexponering för att överföra risken till andra finansiella aktörer på marknaden. Ayadi 
(2005) förklarar vidare att en lösning som passar alla banker, i olika komplexitetsnivåer, vid 
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riskhantering inte är tillräcklig vid fastställandet av minimikapitalkravet för banker, vilket är 
ytterligare en begränsning. Basel I fokuserar heller inte på att reducera kreditrisker utan 
endast på att identifiera kreditrisker (Ayadi, 2005) och trots att Basel I förändrades 1996 
genom att även fokusera på marknadsrisk har Basel I endast fokuserat på kreditrisk och kan 
därmed inte hålla en jämn utveckling i banken (Ayadi, 2005; Lastra, 2004). Enligt Jacques 
(2008) var de inneboende bristerna i Basel I att de på ett otillräckligt vis skiljde mellan nivåer 
av kreditrisk i tillgångar i allmänhet (ibid.). Enligt Blundell- Wignall och Atkinson (2010) var 
begränsningen med Basel I att regleringen för valutahandeln inte var tillräcklig och kunde inte 
hjälpa banksektorn mot finanskriser. 
 
2.2 Basel II 
I juni 2004 presenterade Baselkommittén den nya reviderade Basel II-överenskommelsen som 
syftar till att förhindra stora bankförluster (Hassan Al- Tamimi, 2008). Den färdiga versionen 
släpptes två år senare, i juni 2006, och genomförandet av Basel II började 2007 i de flesta 
länder som använde Basel I. Enligt Drumond (2009) uppkom Basel II för att förbättra 
bristerna som fanns i Basel I, och Hassan Al- Tamimi (2008) beskriver att Basel II har samma 
kapitaltäckningsgrad och kapitalbas som Basel I men med skillnaden att Basel II gör 
kapitaltäckningen mer riskkänslig. Basel II föreslår bland annat mer detaljerade kriterier för 
behandling av kreditrisker och kriterier för reglering av operativa risker (ibid.). När det är 
svårt eller kostsamt för bankerna att skaffa externt kapital i dåliga tider kan samvariation i 
kapitaltäckningskrav för banker och konjunkturutvecklingen förmå bankerna att ytterligare 
minska utlåningen under lågkonjunkturen (Drumond, 2009). Ayadi (2005) anser att Basel II 
var ett evolutionärt och flexibelt ramverk för banktillsynsmyndigheterna, vilket speglade den 
snabba utvecklingen, sofistikerade bankpraxis och riskhanteringstekniker. Basel II gav inte 
endast incitament att banker skulle fortsätta utveckla den interna riskhanteringen, utan gav 
också nödvändiga verktyg för att övervaka risker och för att kunna agera om något oväntat 
hände. Basel II gav därmed nya aspekter på regelverk och övervakning av banker som 
grundar sig på tre pelare; (Ayadi, 2005; Haber, 2007) kapitaltäckningskrav, tillsynsbedömning 
och marknadsdisciplin (Hassan Al-Tamimi, 2008).  
 
2.2.1 Pelare 1 
Pelare 1, Kapitaltäckningskrav, ska ge en förbättrad riskkänslighet för de tre huvudriskerna 
kredit-, operativ- och marknadsrisk (Hassan Al-Tamimi, 2008; Haber, 2007) och räknas ut 
genom att dela det hela kapitalet med riskvärderade tillgångar för kredit-, operativ- och 
marknadsrisk (Valová, 2007). Enligt Kim och Santomero (1988) är införandet av 
minimikapitalkrav ett ineffektivt sätt att kontrollera bankernas insolvent eftersom ett 
kapitaltäckningskrav skulle bortse från de enskilda bankernas struktur. Införandet av 
minimikapitalkrav skulle även innebära att ett ökat kapital skulle minska de förväntade 
vinsterna, vilket skulle leda till att bankerna skulle investera mer i tillgångar med hög risk för 
att kompensera förlusten (ibid.). Enligt Jacques (2008) kommer ansträngda banker att minska 
den totala utlåningen i allmänhet och framförallt högriskkrediter för att kunna hantera den 
negativa nedgången. Sänkningen av utlåning av kredit skulle då kunna bidra till en djupare 
nedgång i ekonomin som i slutändan rubbar stabiliteten i banksektorn, vilket genererar en ond 
cirkel (Shim, 2012). Shim (2012) anser därmed att konjunkturen spelar en viktig roll vid 
fastställandet av kapitalinnehav och risknivåer (Shim, 2012). Införandet av Basel II skulle 
bidra med effektiv ledningsstandard speciellt vad gäller kredit och operativ risk (Haber, 2007; 
Valová, 2007). 
 
Kreditrisk- Tidigare teoretiska studier visar att kapitaltäckningsreglerna kan minska de totala 
riskfyllda tillgångarna i banker (Jokipii & Milne, 2009). Bankernas balansräkning visar att 
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banker vanligtvis har ett kapital som överskrider minimikapitalkaravet enligt Basel II 
(Lindquist, 2004; Jokipii & Milne, 2009). Lindquist (2004) anser att banker med höga 
kreditrisker har ett relativt högt kapital och kapitalbuffert, mer än vad som krävs, och att det 
därmed inte kommer påverka kapitalet eller kreditriskerna mer än förväntat genom att införa 
Basel II (Lindquist, 2004). Enligt Ruthenberg och Landskroner (2008) kan bankerna inom 
Basel II välja mellan två metoder för att fastställa sina kapitalkrav mot kreditrisk. Den ena 
metoden som bankerna kan välja är schablonmetoden som innebär att riskvikterna förfinas 
enligt Basel I med hjälp av en extern bedömning medan kapitalkraven för lån till värderade 
företag i stort sett är oförändrad. Den andra metoden är IRK-metoden som gör det möjligt för 
bankerna att beräkna kapitaltäckningskraven för varje exponering med egna uppskattningar av 
sannolikheter för konkurs (ibid.). 
 
Operativ risk - Enligt Baselkommittén för banktillsyn (2011) definieras operativ risk som den 
risken som har ett negativt utfall från handlingar som har utförts i verksamheten, 
misslyckande eller otillräckliga interna processer och informationssystem och tjänstefel av 
människor eller externa händelser. Den operativa risken finns som en inneboende risk i alla 
bankens produkter, aktiviteter, system och processer och hanteringen av de operativa riskerna 
har alltid funnits med i bankernas riskhantering (Baselkommittén för banktillsyn, 2011). Den 
operativa risken kan räknas ut genom tre olika metoder, Basmetoden, Schablonmetoden och 
Internmätningsmetoden (AMA) (Baselkommittén för banktillsyn, 2003). Basmetoden innebär 
att banken fokuserar på deras genomsnittliga årliga bruttoinkomst de tre föregående åren som 
multipliceras med 0.15, vilket ger den operativa riskens nödvändiga kapitalbehov. 
Baselkommittén för banktillsyn (2003) beskriver att banker som använder schablonmetoden 
måste beräkna ett kapitalkrav på varje affärsområdes bruttoinkomst, vilket är skillnad från 
basmetoden där kapitalkravet beräknas på företagsnivå. Den sista metoden, 
internmätningsmetoden, innebär att bankerna kan använda sig av en egen metod för att 
beräkna kapitalkravet på den operativa risken. Bankernas egen metod måste dock vara 
tillräcklig omfattande och systematisk för att banken ska kunna använda sig av 
internmätningsmetoden (ibid.).   
 
Marknadsrisk - Enligt Lindquist (2004) har en bank med lite kapital en ökad risk att förlora 
marknadens förtroende och rykte. Furfine (2001) anser att banker har en kapitalbuffert för att 
undvika kostnader som är relaterade till marknadens regler och övervakning, om de inträffar, 
eller att hamna under minimikapitalkraven (Furfine, 2001). Drumond (2009) anser att 
införandet av minimikapitalkrav för banker kommer att förstärka effekterna av ekonomiska 
kriser eftersom bankerna under ekonomiska kriser har svårt att få nytt kapital. Ekonomiska 
kriser leder till att finansieringskostnaderna för företag ökar och påverkar företag som inte har 
tillgång till annan extern kredit negativt genom att de minskar sina investeringar och 
produktion, vilket förstärker den ekonomiska krisen (ibid.). 
 
2.2.2 Pelare 2 
Tillsynsbedömningspelaren, Pelare 2, däremot betonar att finansinstituten bör uppfylla sitt 
eget ansvar för att lämpligt bedöma och hantera de olika risker som uppkommer och 
upprätthålla ett tillräckligt kapital som inte täcker riskerna i Pelare 1 (Hassan Al-Tamimi, 
2008). Till den andra pelaren, tillsynsbedömning, har Baselkommittén identifierat fyra 
principer (Baselkommittén för banktillsyn, 2006). Baselkommittén för banktillsyn (2006) 
förklarar att, för att bankerna ska kunna bedöma sitt övergripande kapitaltäckningskrav i 
förhållande till sin riskprofil bör bankerna ha utformat en process och en strategi för att kunna 
bevara sin kapitalstyrka, vilket är den första principen. Den andra principen innebär att 
tillsynsmyndigheterna bör granska och analysera bankernas interna bedömningar och 
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strategier för kapitalutvärderingen samt bankernas förmåga att kontrollera och garantera att 
deras kapital överensstämmer med kapitaltäckningsreglerna. Om tillsynsmyndigheterna inte 
är nöjda med hur bankerna hanterar kapitaltäckningsreglerna bör tillsynsmyndigheterna vidta 
åtgärder. Baselkommittén för banktillsyn (2006) beskriver att tillsynsmyndigheterna bör 
kunna förvänta sig att bankerna agerar över det lägsta minimikapitalkravet. Den sista 
principen handlar om att tillsynsmyndigheterna ska försöka ingripa i ett tidigt skedde när en 
bank är på väg att falla under de minimikapital som krävs för att stödja de risker en bank har 
och kräva snabba åtgärder för att få kapitalet återställt (Baselkommittén för banktillsyn, 
2006).  
 
2.2.3 Pelare 3 
Den sista pelaren, marknadsdisciplin, har som syfte att stärka marknadsdisciplinen genom en 
ökad spridning risk. Marknadsdisciplinen ställer även krav på att bankerna ska bedriva sin 
verksamhet på ett säkert och effektivt sätt samt ett initiativ för bankerna att upprätthålla en 
stabil kapitalbas som en kapitalbuffert mot eventuella framtida förluster till följd av 
riskexponering (Hassan Al-Tamimi, 2008).    
 

 
Figur 2, Egenutvecklad modell över Basel II 

2.2.4 Attityd till Basel II 
Bartels (2002) beskriver att Basel II har förändrat bankernas attityd till kredittagare och 
framförallt SMEs. Banker kan enligt Bartels (2002) sakna kunskap om hur SMEs ekonomi är 
och hur de ska bedöma SMEs mjuka faktorer som marknadsposition, kompetensen i 
ledningen och företagets efterfråga med hänsyn till Basel II. Bartels (2002) anser att SMEs 
förväntade sig att Basel II skulle göra det svårt att finna finansiering och att en del företag 
skulle försättas i konkurs. Om så skulle varit fallet skulle Basel II vara ett misslyckande men 
ändå skapa en säkerhet hos banker (ibid.). Wahlström (2009) beskriver att banker med en 
centraliserad bankstruktur var positiva till Basel II medan banker med decentraliserad 
ledningsstruktur var negativa till Basel II. Basel II var ett väletablerat regelverk som stöds i 
praktiken och fördelar banker insåg med Basel II var att regelverket uppmuntrar och tillåter 
bankerna att använda sina egna modeller för riskbedömning. Banker insåg till exempel värdet 
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av Basel II kapitaltäckningskrav och Basel II uppmuntran till utvecklandet av interna system 
som var mer effektiva och ändamålsenliga i riskkontroller. Nackdelar som banker uppfattade 
med Basel II var att de inte trodde att riskbedömningsmodellerna skulle fungera i praktiken 
eftersom de var teoretiskt framtagna. Banker var även kritisk till Basel II förmåga att skydda 
banksektorn från finansiella svårigheter (Wahlström, 2009). 
 
2.2.5 Brister med Basel II 
Moosa (2010) anser att den globala finansiella krisen 2008-2009 har avslöjat brister i Basel II 
och kapitalreglering i allmänhet. Basel II gav fel reglering och ignorerade likviditet och 
hävstångseffekt, två faktorer som spelade viktiga roller i krisen. Basel II tillät användning av 
bankers interna modeller, som har visats sig vara felaktiga efter krisen 2008-2009, som 
förvärrade situationen för banksektorn. Moosa (2010) anser att Baselkommittén inte kunde 
hantera krisen, eftersom Basel II är utestängande, diskriminerande och utgjorde en strategi 
avsedd för alla banker. Det var helt enkelt en överensstämmelse som inte hade något att göra 
med riskhantering. Krisen 2008-2009 har visat att Basel II har underskattat viktiga risker och 
överskattade förmågan hos banker att hantera riskerna. Förespråkarna för Basel II har konstigt 
nog försvarat Basel II och hävdar att genom en tidig implementering av Basel II skulle banker 
kunnat undvika krisen. Moosa (2010) förklarar att krisen fick Baselkommittén och banker att 
inse att Basel II inte var lönsamt eftersom det inte gett tillräckligt med fördelar och reducerade 
inte kostnader. Ayadi (2005) anser att Basel II inte var anpassad för SMEs, vilket är ytterligare 
en begränsning eftersom SMEs utgör en dominerande del av företag i Europa. Förutom att 
Basel II inte var anpassad till SMEs kunde Basel II inte hantera bankernas risker på önskvärt 
sätt och Baselkommittén skapade därmed Basel III (Varotto, 2011). 
 
2.3 Basel III 
Under den senaste bankkrisen har banksektorn upplevt bankkonkurser och utifrån erfarenhet 
av bankkriser är tillsynsmyndigheter, aktieägare och bankerna själva medvetna om hur viktigt 
det är att ha tillräckligt med kapitalbuffert (Shim, 2012). Kapitalbuffert fungerar därmed som 
en försäkring mot kostnader som kan uppstå exempelvis genom att en bank har svårt att 
anskaffa nytt kapital (Lindquist, 2004; Shim, 2012). Den nya standarden har namngetts till 
Basel III efter Baselkommitténs föregående regelverk Basel I och Basel II (Walker, 2011) och 
tillkom för att kunna stärka återhämtningsförmågan i banksektorn (Blundell- Wignall & 
Atkinson, 2010; Varotto, 2011; Shim, 2012). Baselkommittén var efter finanskrisen tvungen 
att enas om intelligenta och effektivt globala standarder för kapitaltäckning för att skydda 
banksektorn mot svåra marknadsförändringar (Walker, 2011). Basel III är enligt Härle et al. 
(2010) viktig för banksektorn och det finansiella systemet, men även för den nationella 
ekonomin och samhället i övrigt. Den nya standarden för kapitaltäckning ska även begränsa 
det ständiga trycket från media och politiken som kan ha en negativ inverkan på de globala 
bankernas överlevnad (Walker, 2011). Basel III har innefattat ett omfattande arbete med att 
utforma nya kapitaltäckningskrav så att bankerna har tillräckligt med reserver för att klara av 
framtida ekonomiska kriser (Varotto, 2011; Shim, 2012; Walker, 2011). Basel III blev därmed 
en blandning av både Basel I och Basel II, vilket innebär att Basel III innefattar de tre pelarna 
som uppkom med Basel II (Walker, 2011).  
 
Pelare 1, kapitaltäckningskrav, har ett minimikrav som är uppdelat i Tier 1 och Tier 2 som 
skapades när Basel I tillkom (Walker, 2011). Förutom Tier 1 och Tier 2 behandlar Basel III 
även kreditrisk, operativ risk och marknadsrisk i pelare 1 (ibid.) och marknadsrisken är den 
risk som det nya regelverket har störst fokus på (Varotto, 2011). Basel III  kärnprimärkapital, 
kapital och resultat, i Tier 1 har ökat till 4,5% och kompletteras även med en kapitalbuffert på 
2,5% (Härle et al., 2010; Walker, 2011). Det medför att Tier 1 bör vara 7% av riskvägda 
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tillgångarna i banken (ibid.). Allen et al. (2012) förklarar att bankernas minimikapitalkrav inte 
får understiga 8%, vilket liknas vid Basel I och Basel II, men bankerna bör täcka 10,5% av 
totala tillgångar. Det innebär att 2,5% är en kapitalbuffert som är en säkerhet vid framtida 
förluster (ibid.). Förutom ökade krav för Tier 1 beskriver Drehmann et al. (2010), Härle et al. 
(2010), Shim (2012) och Walker (2011) att Baselkommittén beslutat att banker ska ha en 
kontracyklisk kapitalbuffert på 0- 2,5% av totala tillgångar, beroende på vad banken vill och 
behöver avsätta. Bankerna ökar sin kontracykliska kapitalbuffert under ekonomisk tillväxt för 
att bankerna ska kunna avsätta ytterligare kapital för att täcka förluster som kan uppkomma 
efter en ekonomisk kris (Allen et al., 2012, Drehmann et al., 2010; Walker, 2011). Trots den 
kontracykliska kapitalbufferten anser Walker (2011) att tillsynsmyndigheter inte kan reglera 
kredithantering genom ytterligare kapitalbeskattning. Eftersom konjunkturer är naturliga och 
oundvikliga processer kan överdrivna kontracykliska kapitalbuffertar ge negativa effekter på 
det cykliska flödet i bankbranschen (ibid.).  
 
De fyra principerna som fanns i pelare 2, tillsynsbedömningspelaren, i Basel II har utökats till 
17 principer i Basel III inom teman; kontroll och övervakning av likviditetsrisk, regler för 
hantering av likviditetsrisk, mätning av likviditetsrisk, offentliggöra information regelbundet 
och hur övervakningen av likviditetsrisk ska hanteras (Baselkommittén för banktillsyn, 2008). 
De 17 principerna förstärker tillsynen genom den kontracykliska kapitalbufferten (ibid.). I 
Basel III har det tillkommit sex exponeringar som banker bör ta hänsyn till i pelare 3, 
marknadsdisciplin, som inte fanns i Basel II och fyra exponeringar är; 
värdepapperiseringsexponeringar, fordringar utanför balansräkningen, 
återvärdepapperiseringsexponeringar och värdering med avseende på 
värdepapperiseringsexponeringar (Baselkommittén för banktillsyn, 2009). Det innebär att 
förutom att stärka marknadsdisciplinen och spridning av risk samt kontrollera att bankernas 
kapital täcker framtida förluster, ska även hänsyn tas till de sex exponeringarna (ibid.). 
 
Bankerna har alltid en skyldighet att kontrollera att ett minimum av kapital för att kunna 
hantera förluster och inte i hamna i konkurs (Varotto, 2011). Drehmann et al. (2010) 
instämmer och förklarar att kapitalbufferten är till för att begränsa lånetillväxten under 
kreditexpansion och för att en tillräcklig kapitalbuffert finns att använda vid lågkonjunkturer. 
Shim (2012) beskriver att de nya kapitaltäckningsreglerna i Basel III är utformade för att 
säkerställa att de kapitaltäckningskrav som finns i banksektorn tar hänsyn till den 
makroekonomiska miljön som bankerna verkar inom. Det är viktigt att bankerna har ett 
mikroperspektiv på regleringen för att kunna klara av kriser som kan uppstå men även för att 
kunna säkerställa att banksektorn kommer kunna klara de risker som i allmänhet kan uppstå 
(Walker, 2011). Baselkommitténs åtgärder med Basel III tenderar till att bankernas öppenhet 
och upplysningar stärks samt riskhanteringen och styrningen inom banken förbättras 
(Baselkommittén för banktillsyn, 2013). I Basel III har det införts två likviditetsstandarder 
och en av dem är kortfristig likviditetstäckningsgraden (LCR) som ska hjälpa bankerna att 
klara av kortsiktiga likviditetsförluster på 30 dagar (Delimatsis, 2012). Till exempel om 
banken behöver kompensera en förlust av insättningar eller oprioriterade 
internbankfinansiering. I motsats till LCR finns net stable funding ratio (NSFR) som är en 
standard på långsikt, cirka ett år, och som förväntas att ge bankerna ett initiativ till att finna 
stabila finansieringskällor istället för att endast bli beroende av kortfristiga lösningar. Basel III 
kräver alltså att enskilda banker ska ha högre och bättre kvalitet på sina likvida medel och att 
bankerna ska hantera likviditetsriskerna mer effektivt (ibid.).  
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Figur 3, Egenutvecklad modell över Basel III 

2.3.1 Attityd till Basel III 
Moosa (2010) förväntar sig att Basel III bör kunna hantera hävstångseffekten och bankernas 
likviditet,  Basel III ska även vara enkel, okomplicerad samt att det finns fokus på 
riskhantering. Moosa (2010) förklarar vidare att det är många krav att förvänta sig av en 
internationell banklagstiftning men kriser har gett banksektorn en större förståelse för den 
finansiella regleringen och vad som krävs för att banksektorn ska fungera. Walker (2011) 
anser att Basel III utgör ett intelligent och balanserat svar på kriser och att Basel III kommer 
att skapa stabilitet i banksektorn men kommer samtidigt att öka kärnprimärkapitalet samt 
likviditetsreserver för att klara en finanskris under längre tid. Walker (2011) förklarar vidare 
att alla i samhället har ett ansvar för att banksektorn ska fungera och för att kunna förhindra 
ytterligare en finanskris bör riskhantering och prissättning förbättras samt att SMEs och 
privatpersoner måste ta krediter inom sina egna gränser. Enligt Walker (2011) har bankerna 
infört de flesta nödvändiga kraven vilket har inneburit att kapitalet ökat och skulderna 
minskat. Om bankerna enligt reglering ska ha väsentligt högre kapital, likviditet och andra 
regelkostnader, kommer marknaden att växa långsammare och marknadens användare 
kommer att omfattas av högre utlåningskostnader och lägre kredit. Genom Basel III har 
kreditbedömningen skärpts och försämrat kreditvillkor till företag. Allen et al. (2012) 
förklarar att trots att Basel III kommer att öka kostnaderna för SMEs att få kredit kommer 
bankernas kostnader inte öka med tanke på att bankerna får ett säkrare finansiellt system. 
Banker får därmed finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt trots kostnaderna för införandet 
av Basel III (ibid). 
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Nedan kommer en sammanfattning av Basel I, Basel II och Basel III för att enklare kunna 
utläsa förändringar som skett mellan de olika versionerna av kapitaltäckningsreglerna. 
 
Basel I Basel II Basel III 

Fokuserade endast på kreditrisk Fokuserade mest på kreditrisk och 
operativ risk Fokuserar mest på marknadsrisk 

Tier 1 är egna tillgångar och ska 
motsvara 4% av de riskvägda 

tillgångarna. 

Pelare 1, kapitaltäckningskrav, 
fokuserade på kreditrisk, 

marknadsrisk och operativ risk. 

Pelare 1, kapitaltäckningskrav, 
förhöjt upp till 13%. 8% är 

minimikapitalkrav och 
kapitalbuffert på 2,5%, med 

möjlighet att öka 2,5% ytterligare 
genom kontracyklisk kapitalbuffert. 
Fokus på kreditrisk, marknadsrisk 

och operativ risk. 

Tier 2 är andra tillgångar som 
exempelvis allmänna 

kreditförlustreverser och efterställda 
långsiktiga skulder. 

Pelare 2, tillsynsbedömning, 
hanterade de fyra olika 

principerna; bankerna skapar 
processer och strategier, 

tillsynsmyndigheter granskar 
processer och kontrollerar 

bankernas kapitaltäckningskrav, 
bankerna ha kapital över 

kapitaltäckningskrav och agera 
snabbt vid kris. 

Pelare 2, tillsynsbedömning, har 
ökat till 17 principer för att 
förstärka tillsynen genom 

kontracyklisk kapitalbuffert. 

Tier 1 och 2 utgör tillsammans de 
totala tillgångarna i banken och ska 
motsvara 8% av de totala riskvägda 

tillgångarna. 

Pelare 3, marknadsdisciplin, ses 
som ett komplement av Pelare 1 
och Pelare 2 och utgöra en god 

marknadsdisciplin. Ska 
tillgängliggöra dokument och 

information om riskhantering och 
kapitalbedömning. 

Pelare 3, marknadsdisciplin, har 
förändrats till att bankerna får 

redogöra för fler exponeringar som; 
värdepapperiseringsexponeringar, 

fordringar utanför balansräkningen, 
återvärdepapperiserings-

exponeringar och värdering med 
avseende på 

värdepapperiseringsexponeringar. 

Hanterade riskvägningsgrupper; 0, 
10, 20, 50 och 100% 

Kapitaltäckningsgraden är 8% av 
de riskvägda tillgångarna. 

Förväntningar på att kreditvillkoren 
till företag kommer försämras. 

Fokuserade inte tillräckligt på 
riskhantering. 

Basel II var inte anpassad för 
bankernas enskilda situationer. 

Förväntningar på att Basel III ska 
skapa stabilitet i banksektorn. 

På grund av otillräckliga tillgångar 
uppkom en finansiell kris. 

Ignorerade likviditet och 
hävstångseffekt och underskattat 

viktiga risker. 

Basel III förväntas försvåra för 
SMEs att få kredit. 

Tabell 1, Egenutvecklad tabell över Basel I, Basel II och Basel III 
2.4 Kreditbedömning av SME  
Rörelsekapital är en avgörande faktor för SMEs och för samhällsekonomin vilket har 
uppmärksammats som ett orosmoment på världens finansmarknader (Paul & Boden 2011). 
SMEs har, på grund av sin storlek, i allmänhet en större risk vilket gör effektiv kontroll av 
rörelsekapital avgörande för SMEs (Kargar & Blumenthal, 1994, ref. i Paul & Boden, 2011). 
Ayadi (2005) och Bruns och Fletcher (2008) beskriver att det är viktigt för SMEs att förstå 
utlåningsprocessen samt vilka faktorer som påverkar utlåningen för att kunna öka sina chanser 
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att få en bättre kreditvärdighet. Det eftersom en bra kreditvärdighet kan leda till att företag 
kan finansiera sitt kapitalbehov, att kreditkostnaderna kan minska och påverka företagets 
förmåga att generera externt eget kapital (Bruns & Fletcher, 2008).  
 
Enligt Svensson (2003) består kreditbedömning av bland annat siffermaterial, 
marknadsbedömning, personbedömning, säkerhetsbedömning och affärsidé. Det liknas vid 
Svensson och Ulvenblad (1994) som förklarar att det finns olika bedömningsvariabler som 
påverkar kreditbedömning av SMEs. Enligt Bruns och Fletcher (2008) har bankernas 
risktagande för kreditgivaren en koppling till kredittagarens finansiella ställning och säkerhet 
(Bruns & Fletcher, 2008) i form av fast egendom för att vara säkra på att få tillbaka kapital 
om företaget inte kan betala (Bruns & Fletcher, 2008; De la Torre et al., 2010). Tidigare 
resultat, företagets finansiella ställning, säkerheter och risktagandets benägenhet är några av 
de faktorer som påverkar om SMEs får kreditgivning eller inte. Faktorerna tidigare resultat, 
finansiell ställning och säkerheter kan påverka att risken för banken minskar vilket gynnar 
SMEs kreditgivning. Bruns och Fletcher (2008) förklarar att bankerna fokuserar mycket på 
tidigare resultat och finansiell ställning eftersom de är mått som oftast är enkla att mäta. Att 
bankerna fokuserar mycket på företagens tidigare framgångar gör att SMEs som har varit 
verksamma några år inte har svårt att få kredit om de visar en bra finansiell ställning utan att 
det är nya etablerade företag som har det svårt att få finansiering av bankerna. Enligt Bruns 
och Fletcher (2008) har företag som har starka säkerheter oavsett risktagandets benägenhet 
stor möjlighet att få banklån, medan företag med svag säkerhet har svårt att få banklån.  
 
De la Torre et al. (2010) förklarar vidare att tidigare studier har visat att banker inte är 
benägna till att ge kredit till SMEs men de la Torre et al. (2010) har funnit att banker vill 
engagera sig i SMEs. Svenska banker anser att SMEs är lönsamma till skillnad mot andra 
marknader där konkurrensen är hård som exempelvis offentliga verksamheter eller stora 
företag som finns på kapitalmarknaden (de la Torre et al., 2010). Erfarna kreditgivare gör 
vanligtvis en grundlig värdering vid kredit och Tönnberg och Hemlin (2012) och Ulvenblad 
och Ulvenblad (2012) anser att erfarna kreditgivare vanligtvis bedömer kredit utifrån 
magkänsla, intuition och erfarenhet vad gäller nystartade företag. Svensson och Ulvenblad 
(1994) beskriver att kreditgivare med lång erfarenhet av kredithantering oftast bedömer sina 
beslut på den intuition som de får vid första mötet medan kreditgivare med mindre erfarenhet 
bedömer utifrån redovisningsinformationen (ibid.). Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver 
att det finns vissa skillnader i bedömning av SMEs beroende på vilken geografisk placering 
kreditgivaren är verksam i. Kreditgivarnas bakgrund och utbildning varierade också beroende 
på vilken geografisk placering kreditgivarna var verksamma i. Svensson och Ulvenblad 
(1994) kategoriserade den geografiska placeringen i småstad, storstad och regionnivå.  
 
2.4.1 Kreditbedömningsprocess 
Vid en kreditbedömning kommer kreditgivaren att hamna i en situation där kreditgivaren 
måste fatta ett beslut utifrån aktuell information om kredittagaren är lämplig till att få kredit 
och om kredittagaren kan betala låneräntor och avbetalningar (Andersson, 2001). Enligt 
Svensson och Ulvenblad (1994) består kreditbedömningsprocessen av initial kontakt, 
beredning, bedömning och beslut, vilket liknas vid Murray (1959, s. 76, ref. i Svensson, 2003) 
kreditbedömningsprocess. Initial kontakt som är det första steget i Svensson och Ulvenblad 
(1994) kreditbedömningsprocess är det viktigaste steget och oftast det som avgör om 
kredittagaren får en kredit beviljad eller inte (Sagner, 2011; Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Vid en initial kontakt får kreditgivaren en känsla för kredittagaren som person och företagets 
chanser att lyckas i framtiden (Svensson & Ulvenblad, 1994) och det banker först undersöker 
är företagets verksamhet och dess konkurrenter, styrelse och framtida förväntningar (Sagner, 
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2011).  
 
Det andra steget, beredning, innefattar att kreditgivaren både aktivt och passivt samlar in 
information för att kunna fatta ett kreditbeslut senare (Svensson & Ulvenblad, 1994) som kan 
baseras på information från företaget, externa källor såsom kreditupplysningsföretag 
(Andersson, 2001). Vidare anser Svensson (2003) och Sagner (2011)  att den viktigaste 
informationen som kreditgivaren behöver vid en kreditbedömning är siffermaterial för att 
kunna skapa prognoser för företagets framtid. Beredningsfasen kan se olika ut beroende på 
företagets storlek eftersom en kreditbedömning av SMEs inte alltid kan baseras på hård 
information om företaget, såsom siffermaterial (Svensson & Ulvenblad, 1994). Banker brukar 
därmed bedöma SMEs utifrån mjuk information (Grunert & Norden, 2012).  
 
Nästa steg i Svensson och Ulvenblad (1994) kreditbedömningsprocess är bedömning och det 
finns enligt Andersson (2001) olika sätt att bedöma kreditvärdigheten. Ett sätt att bedöma 
kreditvärdigheten är 5C som står för: Karaktär, hur ledningen ställer sig till betalning av 
skulder, Kapacitet, hur ledningen leder företaget, Kapital för att finansiera företaget, 
Förhållanden till företagets livscykel och Säkerheter, vilket kan användas som betalning. 
Andersson (2001) anser att svenska banker vanligtvis inte använder sig av exempelvis 5C vid 
kreditbedömning utan bedömer ett företag utifrån en uppfattning om företagets finansiella 
ställning nu och även i framtiden vilket kräver olika information om företaget, företagets 
marknad och ekonomin i företaget. Utifrån denna information kan kreditgivaren sedan göra 
en bedömning om kredittagaren är kreditvärdig (Andersson, 2001). Eftersom de riktlinjer som 
finns inom bankerna är utformade att anpassa etablerade företag anser många kreditgivare att 
det är svårt att applicera de riktlinjer på SMEs. Detta kan göra att kreditgivarna överskattar 
riskerna eftersom kreditgivarna har en osäkerhet av hur de ska bedöma risknivån (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). 
 
Efter att bedömningen har gjorts ska kreditgivaren fatta ett beslut om kredittagaren får sin 
kredit beviljad eller inte (Andersson, 2001; Svensson & Ulvenblad, 1994). Svensson och 
Ulvenblad (1994) förklarar att det ibland kan vara enkelt att veta när det formella 
kreditbeslutet ska fattas men att det reella beslutet oftast har fattats informellt tidigare och 
beror på om kreditgivaren kan fatta ett beslut själv eller om kreditgivaren behöver informera 
styrelsen. Kreditprocessen slutar inte efter ett beslut, utan kreditgivaren följer även upp de 
beslut som har fattats vilket skapar en initial process (Murray, 1959, s. 76, ref. i Svensson, 
2003). En uppföljning kan delas in i löpande uppföljning, årlig uppföljning, hantering av 
företag i kris och kreditavveckling (Svensson & Ulvenblad, 1994).   

 
Figur 4, Egenutvecklad modell över kreditbedömningsprocessen baserad på Svensson och 
Ulvenblad (1994) 

2.4.2 Risker för och vid betalningsinställelse 
Broomé et al. (1998) anser att riskbedömning kan delas in i två riskfaktorer, kredittagarens 
återbetalningsförmåga och värdet på eventuella säkerheter vilket närmare kan förklaras som 
risken för en betalningsinställelse, kredittagarens återbetalningsförmåga, och risken vid en 
betalningsinställelse, värdet på eventuella säkerheter. Det är även något som styrks av 
Sigbladh och Wilow (2008) som förklarar att om en kredittagare har risken för 
betalningsinställelse innebär det att kredittagaren inte kommer klara av att uppfylla sina 
förpliktelser i framtiden, exempelvis att betala sina låneräntor och amorteringar. Broomé et al. 
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(1998) förklarar vidare att bankrörelselagen beskriver tydligt att kredittagarens 
återbetalningsförmåga måste bedömas och säkerheter måste vara relevanta för att användas 
som säkerhet för lån. För att göra en bedömning på risken för betalningsinställelse på en 
kredittagare görs oftast en analys av bland annat företagets affärsidé, verksamhetsplaner, 
kreditinformation och delårsrapporter (Sigbladh och Wilow, 2008).  
 
Broomé et al. (1998) och Sigbladh och Wilow (2008) beskriver risken vid 
betalningsinställelse som bankmässiga säkerheter på grund av att det blir bankens säkerhet för 
krediten och bör värderas försiktigt men värdet på säkerheten bör kunna täcka krediten. Det är 
vid risken vid betalningsinställelse som kreditgivaren bedömer vad säkerhetens verkliga värde 
kommer att vara vid en realisation (Sigbladh & Wilow, 2008). Värdebedömningen som görs 
på säkerheten ska under hela kredittiden jämföras med kredittagarens förpliktelser, vilket gör 
att risken vid betalningsinställelse varierar under tiden som krediten finns. Till exempel vid en 
fastighetskreditgivning minskas risken i takt med att kredittagaren gör amorteringar och 
minskar kreditskulden. Bruns (2004) förklarar att SMEs vanligtvis ingår nya affärsområden 
och tar därmed en ökad risk men risken att ge kredit till SMEs är oftast lägre än till stora 
företag eftersom SMEs kan agera snabbt vid problem eftersom de vanligtvis är innovativa 
företag och drivs av ägaren (Bruns, 2004). 
  
2.5 Baselreglernas påverkan på SME 
Det fanns oroligheter vad gäller att Basel II skulle förändra sättet som banker analyserar 
kredit och att det troligtvis skulle reducera kredit till SMEs (Altman & Sabato, 2005). Med 
tanke på Basel II har SMEs en högre risk och högre kapitaltäckningskrav än när Basel I 
verkade (Altman & Sabato, 2005), men Jacobson et al. (2005) beskriver att SMEs generellt är 
mindre känsliga mot systemisk risk (ibid.). Från början av processen, att utforma regler för 
kapitaltäckning, gav Baselkommittén speciell uppmärksamhet till SMEs segment genom att 
främst ändra sättet att räkna ut riskvikter till SMEs (Altman & Sabato, 2005; Jacobson et al., 
2005). Det var upp till banken att kategorisera riskerna med krediter som finns i banken 
genom att dela in de i olika riskklasser (Jacobson et al., 2005). I Basel II har bankerna 
möjlighet att klassa SMEs som konsumenter eller som juridiska personer baserat på deras 
totala expandering av denna enhet (Altman & Sabato, 2005).  
 
Jacobson et al. (2005) förklarar att till vilken utsträckning som SMEs och konsumentkrediter 
kommer att behandlas annorlunda beror på hur väl bankernas interna riskvärderingssystem 
fungerar för att kunna se skillnad på olika krediter och tillgångar samt vilka metoder som 
används för att kunna räkna ut den relevanta riskvikten (Jacobson et al., 2005). Altman och 
Sabato (2005) fann i sin studie att det kan blir svårt att motivera banker att uppdatera sina 
interna system och processer för att kunna hantera SMEs som en grupp med hjälp av ett 
poängsystem, behörighet eller något annat automatiserade beslutssystemet. Altman och 
Sabato (2005) sammanfattar att oroligheterna om att kostnaderna ökar för SMEs finansiering, 
på grund av Basel II implementationskostnader som betalas av banken, kan stämma. Haber 
(2007) motsäger sig det och förklarar att kostnaderna endast ökar om bankerna inte uppnår 
kapitaltäckningskravet för Basel II. Jacques (2008) förklarar att SMEs och mindre 
kreditvärdiga företag påverkats av Basel II på ett negativt sätt genom att kreditbedömning av 
SMEs skulle minska. Gunnardottir och Lindh (2011) förklarar vidare att tillgången till kredit 
för SMEs kommer att bli begränsad och dyr, för både banker och företag, i form av 
risktagande och låneränta vid införandet av Basel III. Banker kommer därmed, i samband 
med Basel III, att bli mindre benägna att ta risker vid utlåning till SMEs (ibid.). Allen et al. 
(2012) anser likväl Gunnardottir och Lindh (2011) att Basel III kan påverka kreditbedömning 
av riskfyllda låntagare, som SMEs, negativt. Med det menar Allen et al. (2012) att SMEs kan 
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få sämre kreditvillkor och därmed svårt att få kredit från banker.  
 
2.6 Sammanfattning 
Bakgrunden till Basel III grundar sig i Basel I och Basel II och bristerna med regelverken.  
Basel III tillkom för att kunna stärka återhämtningsförmågan i banksektorn (Blundell- 
Wignall & Atkinson, 2010; Shim, 2012; Varotto, 2011) och Baselkommittén skapade 
internationella standarder för kapitaltäckning för att skydda banksektorn mot svåra 
marknadsförändringar (Walker, 2011). Basel III var inte endast viktig för banksektorn och det 
finansiella systemet utan även för den nationella ekonomin och samhället i övrigt (Härle et al., 
2010) och för att minska trycket från media och politiken (Walker, 2011). Uppbyggnaden av 
den nya standarden består av tre pelare; Pelare 1, kapitaltäckningskrav, Pelare 2, 
tillsynsbedömning och Pelare 3, marknadsdisciplin (Walker, 2011). Allen et al. (2012) 
förklarar att Basel III har ett minimikapitalkrav på 8% men banken bör täcka ytterligare 2,5% 
av totala tillgångar som säkerhet vid framtida förluster. Enligt Drehmann et al. (2010), Shim 
(2012) och Walker (2011) bör bankerna avsätta en kontracyklisk kapitalbuffert upptill 2,5% 
av totala tillgångar för att täcka förluster som kan uppstå efter en ekonomisk kris. 
 
Det finns olika attityder till införandet av Basel III och Moosa (2010) förklarar att kriser har 
gett banksektorn en större förståelse för den finansiella regleringen och Walker (2011) anser 
att det finns förväntningar på att Basel III kommer skapa stabilitet i banksektorn. Anledningen 
till stabiliteten är ökat kärnprimärkapital och likviditetsreserver för att klara en finanskris 
under längre tid. Vid en kreditbedömning gör bankerna en riskbedömning av företagets 
återbetalningsförmåga och värdet på eventuella säkerheter (Broomé et al., 1998). Företagets 
återbetalningsförmåga, risken för betalningsinställelse, innebär att företaget inte kommer 
uppfylla sina förpliktelser i framtiden (Sigbladh & Wilow, 2008). Värdet på eventuella 
säkerheter, risken vid betalningsinställelse, är bankmässiga säkerheter och bör värderas 
försiktigt vilket innebär att bankerna bedömer vad säkerheternas verkliga värde kommer att 
bli vid en realisation (Sigbladh & Wilow, 2008). Genom högre kapital, likviditet och andra 
regelkostnader för bankerna, kommer marknaden att växa långsammare och 
utlåningskostnader öka vilket bidrar till lägre kredit (Walker, 2011). Walker (2011) anser att 
kreditbedömningen därmed kommer att skärpas och försämra kreditvillkor till SMEs på grund 
av Basel III. Oron för att kreditbedömning av SMEs skulle påverkas av Baselreglerna uppkom 
redan vid införandet av Basel II (Jacques, 2008). Införandet av Basel III kommer enligt 
Gunnardottir och Lindh (2011) att bli begränsad och dyr, för både banker och företag. Allen et 
al. (2012) och Gunnardottir och Lindh (2011) anser därmed att SMEs kommer påverkas 
negativt och Allen et al. (2012) förklarar vidare att SMEs kan få sämre lånevillkor och svårare 
att få kredit från banker.    
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Figur 5, Egenutvecklad sammanfattningsmodell 

2.7 Hypoteser 
Vi har utgått från vår sammanfattningsmodell för att skapa våra hypoteser och även det 
resonemang som finns kring attityd till både Basel II och Basel III, eftersom vår studie 
grundar sig i hur bankerna anser att Basel III kommer att påverka kreditbedömning av SMEs.  
 
2.7.1 Hypotes 1 
Basel III kommer att förändra bankernas arbetssätt genom att försvåra kreditbedömning av 
SMEs.  
 

Vi finner stöd för vår hypotes från Jacques (2008) som anser att Basel II skulle 
påverka kreditbedömning av SMEs på ett negativt sätt och Altman och Sabato (2005) 
anser att anledningen till den negativa inverkan berodde på att Basel II skulle förändra 
och reducera kredit till SMEs. Oron att Baselreglerna kommer att förändra 
kreditbedömning av SMEs finns enligt Allen et al. (2012) och Gunnardottir och Lindh 
(2011) fortfarande kvar vid införandet av Basel III. Walker (2011) anser även att 
kreditgivning till SMEs kommer att minska men beror på att bankernas 
kapitaltäckningskrav ökar, vilket innebär att bankerna behöver mer likviditet (ibid.).  
 
Det är enligt Ayadi (2005) och Bruns och Fletcher (2008) viktigt att SMEs förstår 
utlåningsprocesser och faktorer som påverkar kreditbedömningen, som 
kreditkostnader, för att öka chansen att få kredit. I Hypotes 1 kommer vi även att ta 
hänsyn till bedömningsvariablerna; personen, affärsidén och siffermaterialet. 
Anledningen till det är att SMEs vanligtvis bedöms utifrån mjuk information (Grunert 
& Norden, 2012), som personen men även redovisningsinformation och affärsidén är 
viktiga vid kreditbedömning av SMEs (Svensson, 2003; Svensson & Ulvenblad, 
1994).  

 
2.7.2 Hypotes 2 
Bankernas arbetssätt för bedömning av risk kommer att förändras genom Basel III. 
 

Vår hypotes grundar sig i resonemanget som Moosa (2010) och Varotto (2011) för om 
att Basel II inte kunde ta hänsyn till riskhanteringen. Med det menar Moosa (2010) att 
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Basel II underskattade viktiga risker och att bankernas förmåga att bedöma risker 
överskattades men att riskhanteringen genom införandet av Basel III kommer att 
förbättras. Baselkommittén för banktillsyn (2013) och Walker (2011) styrker Moosa 
(2010) resonemang och förväntar sig att Basel III förbättrar riskhanteringen. Walker 
(2011) anser även att genom att förbättra riskhanteringen kan ytterligare kriser att 
förhindras vilket stärker bankerna. SMEs medför större risk för banker (Kargar & 
Blumenthal, 1994, ref. i Paul & Boden, 2011), vilket enligt Bruns och Fletcher (2008) 
beror på att kreditgivaren grundar sitt risktagande på kredittagarens finansiella 
ställning och säkerhet. Det innebär därmed att, om SMEs har säkerheter och bra 
finansiell ställning kommer det att gynna SMEs vid kreditbedömningen eftersom det 
minskar risken för bankerna (Bruns & Fletcher, 2008).  

 
2.7.3 Hypotes 3 
Basel III kommer att påverka kreditbedömning av SMEs genom förändrade låneräntor. 
 

Kostnaderna skulle enligt Altman och Sabato (2005) öka på grund av Basel II och 
enligt Allen et al. (2012) finns oron kvar även vid införandet av Basel III. Allen et al. 
(2012) förklarar vidare att banker, genom högre kapitaltäckningskrav i Basel III, 
kommer få ett säkrare finansiellt system och även ekonomisk tillväxt på grund av att 
kostnaderna för kredit ökar genom exempelvis låneränta och ökar därmed bankernas 
kapital. Under lågkonjunktur kan det vara svårt eller kostsamt för bankerna att skaffa 
externt kapital och i samvariation med kapitaltäckningskrav för banker och 
konjunkturutvecklingen förmå bankerna att ytterligare minska utlåningen (Drumond, 
2009).  Haber (2007) motsäger påståendet och förklarar att kostnaderna endast ökar 
om bankerna inte uppnår kapitaltäckningskravet för Basel II. Allen et al. (2012) och 
Gunnardottir och Lindh (2011) anser att Basel III kommer att bli dyr för SMEs och 
påverka kreditbedömningen negativt. Walker (2011) beskriver att kreditvillkoren till 
SMEs kommer att försämras genom Basel III. Om SMEs inte kan fullgöra sina 
förpliktelser i framtiden, som i det här fallet, att betala sina låneräntor ökar risken för 
betalningsinställelse enligt Sigbladh och Wilow (2008). Enligt Gunnardottir och Lindh 
(2011) kan banker därmed vara mindre benägna att ta risker vid utlåning till SMEs.  

 
För att styrka våra hypoteser och diskussionerna kring hypoteserna återkopplar vi till vår 
problemformulering: Hur anser banker att Basel III kan påverka bankers arbetssätt med 
kreditbedömning av SMEs? 
 
Eftersom studien grundar sig i att analysera hur bankerna anser att Basel III kommer att 
påverka kreditbedömning av SMEs, har vi valt att analysera om bankernas arbetssätt kommer 
att förändras och på vilka sätt det kan påverka kreditbedömning av SMEs. För att kunna 
analysera bankernas arbetssätt och hur det kan påverka kreditbedömning av SMEs kommer 
faktorer som; hur bedömning av risker påverkas, om det blir enklare eller svårare att bedöma 
och bevilja kredit till SMEs och hur låneräntorna påverkas beaktas. Vi anser att det är 
relevanta frågor för att få svar på några faktorer som kan påverka hur kreditbedömning av 
SMEs kan påverkas av Basel III. 
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3. Metod 
Vi kommer i metoden beskriva våra val och vårt tillvägagångssätt vi använt under uppsatsens 
gång. Vi har gjort en kvantitativ uppsats med en deduktiv strategi och samlat in vårt empiriska 
material genom en webbenkät för att få en bredare och mer allmän kunskap om Basel III och 
hur det påverkar kreditbedömning av SMEs. Vidare i metodkapitlet beskrivs urvalet, 
operationaliseringen och hur vi har gått tillväga för att analysera vårt empiriska material.  
 
3.1 Kvantitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod för att få övergripande information från 
många respondenter, vilket styrks av Edling och Hedström (2003). För att kunna dra generella 
slutsatser inom banksektorn var kvantitativ metod mest lämpad för oss och eftersom Basel III 
är ett nytt regelverk ansåg vi att det var enklare för respondenterna att svara på påståenden 
med svarsalternativ om Basel III än intervjufrågor. Enligt Edling och Hedström (2003) är 
förberedelserna viktiga eftersom det kan vara svårt att göra en kompletterande undersökning 
efteråt, vilket vi tänkt på genom att grunda våra enkätfrågor utifrån våra vetenskapliga 
artiklar, avhandlingar och fåtal böcker. Eftersom kvantitativ data är väl dokumenterad är det 
enklare att jämföra metodval och analysresultat med andras och enklare att kommunicera ut 
resultaten till läsare och beställare (Edling & Hedström, 2003). Genom en kvantitativ metod 
kan vi hjälpa läsaren att en inblick i hur banker anser att Basel III kan påverka bankers 
arbetssätt med kreditbedömning av SMEs. 
 
3.1.1 Hypotes 
Utifrån vår teoretiska referensram har vi skapat hypoteser som vi sedan grundar vår analys på, 
vilket Andersen (2012) och May (2001) beskriver är tillvägagångssättet med hypoteser. Teori 
som hypotesen är härled från har stöd från hypotesen om den visar sig vara sann, om 
hypotesen däremot är falsk kommer delar eller hela teorin att falsifiera (May, 2001). I vår 
studie har vi utformat 3 huvudhypoteser för att kunna besvara vår problemformulering och 
syfte. Anledningen till att vi valde att basera vår studie på 3 huvudhypoteser var att vi hade tre 
teman; kreditbedömning, riskhantering och låneräntor som var aktuella att analysera. Det för 
att få reda på om banker anser att kreditbedömning, riskbedömning och låneräntor kommer 
förändras vid införandet av Basel III och på vilket sätt.  
 
3.2 Ansats 
Vi har en deduktiv ansats på grund av att vi har skrivit en uppsats med kvantitativ metod och 
deduktiv ansats är därmed mest lämpat, vilket även Bryman och Bell (2005) anser. För att 
besvara vår problemformulering har vi först samlat in teori utifrån vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar samt böcker som ligger till grund för vårt empiriska material, vilket beskriver en 
deduktiv ansats. Andersen (2012) förklarar att deduktion kallas för tänkandets väg och när 
författaren söker bevis används deduktion för att kunna dra vetenskapliga slutsatser, vilket 
innebär att författaren först samlar in teori för att sedan insamla empiri (Andersen, 2012). Vi 
är medvetna om att vi kan ha missat viktiga aspekter i vår studie genom att använda deduktiv 
ansats men att vi har besvarat vår problemformulering och gett forskningsbidrag. Anledningen 
till att vi kan ha missat viktiga aspekter beror på att vi, innan enkäten skickades, insamlat teori 
och format våra enkätfrågor utifrån den insamlade teorin, vilket kan begränsat vår studie. Vi 
anser att det inte har påverkat vår studie negativt, utan har gett svar på fenomenet vi 
undersöker.  
 
3.3 Sekundärdata 
För att finna sekundärdata har vi använt oss av sökord som: Basel I, Basel II, Basel III, SME, 
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Bank regulation, Change in Basel, Basel Capital Accord, risk, Capital Adequacy, bank 
involvment in SME, risk assessment. Våra huvudkällor är Altman och Sabato (2005) som har 
gjort studier om hur Basel II kommer att påverka SMEs kreditbedömning och att SMEs löper 
större risk på grund av Basel II och Allen et al. (2012) som anser att Basel III kan ha en 
negativ effekt på kreditbedömning av SMEs. May (2001) förklarar att för att genomföra en 
studie krävs data från tidigare forskning där andra forskare förklarar hur de uppfattar ett 
fenomen. Eftersom vi vill analysera hur Basel III kan påverka bankernas arbetssätt och attityd 
till kreditbedömning av SMEs bör vi även analysera andra faktorer som kan påverka 
kreditbedömningen. Utifrån det kunde vi utläsa vad som påverkar kreditbedömningen 
förutom Basel III eller om Basel III inte hade någon påverkan på kreditbedömningen. Vi har 
tänkt på att endast använda andrahandskällor i fåtal fall där vi inte funnit förstahandskällan, 
vilket Johansson Lindfors (1993) beskriver är viktigt eftersom sanningen kan misstolkats och 
förvridas genom andrahandskällor. De böcker och avhandlingar vi grundat vår teoretiska 
referensram på har vi funnit på Högskolan i Halmstads bibliotek och för att finna artiklar har 
vi använt oss av databaser som: Summon, ABI Inform, Google scholar, Emerald. För att få 
ytterligare källor har vi använt oss av andra magisteruppsatser för att se deras referenslista.  
 
3.3.1 Källkritik 
Vi är medvetna om att vi har använt oss av en del äldre källor som exempelvis Broomé et al. 
(1998) och Svensson och Ulvenblad (1994) men vi anser att de källorna beskriver vårt ämne 
på ett trovärdigt sätt och kan styrka källorna med yngre källor. Enligt Faarup och Hansen 
(2011) är det viktigt att som författare veta hur mycket information som är nödvändig och om 
informationen som samlas in är pålitlig. För att bedöma pålitligheten är det som författare 
viktigt att tänka på exempelvis vad forskarna hade för syfte med studien, om studien är 
trovärdig och om det finns några felaktiga källor (ibid.). Vi anser att de källor vi använt är 
pålitliga eftersom de vetenskapliga artiklar som vi grundat vår teoretiska referensram oftast 
har grundat sina studier på Baselkommitténs uttalanden för att styrka sina slutsatser. För att 
skapa förståelse för Baselreglernas uppbyggnad har vi även använt Baselkommittén som källa 
eftersom de är grundarna av Baselreglerna.  
 
3.4 Val av struktur 
Vår teoretiska referensram är uppbyggd genom att ge läsaren en förståelse för hur bankernas 
Baselregler fungerar, varför Baselreglerna tillkom och hur kreditbedömning av SMEs kan 
hanteras. För att ge läsaren en förståelse om Baselreglerna har vi först en introduktion av 
Basel I och Basel II och vilka brister regelverken hade, samt attityd till Basel II. Det har varit 
till grund för att förstå Basel III och eftersom Basel III är en kombination av både Basel I och 
Basel II är det viktigt att läsaren får förståelse för de tidigare regelverken. Eftersom vi vill 
analysera bankernas attityd till Basel III har vi därmed valt att beskriva hur forskare anser att 
Basel III kommer att påverka bankerna och bankernas kreditbedömning. Eftersom studien 
även grundar sig i att ge en förståelse för hur Basel III kan påverka bankernas 
kreditbedömning av SMEs har vi därefter i vår teoretiska referensram beskrivit 
kredithanteringsprocessen och bedömningsvariabler. Efter att ha förklarat Baselreglerna och 
kreditbedömning av SMEs har vi valt att beskriva Baselreglernas påverkan på SME sist för att 
knyta ihop de olika delarna till ett samband. För att sammanställa vår teoretiska referensram 
har vi i slutet av teoretiska referensramen valt att göra en sammanfattning och modell som 
beskriver strukturen för att därefter beskriva våra huvudhypoteser och vad vi grundat 
hypoteserna på. 
 
3.5 Urval 
I vår studie har vi kontaktat bankkontor på tre av de största nationella bankerna, med 
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förutsättning att respondenterna fick vara anonyma, både som individ och bankkontor. Vi har 
skickat webbenkäten via mail till 790 kontorschefer, ställföreträdande chefer och 
företagsmarknadschefer. Vi anser att resultatet av webbenkäten blev mer trovärdig för oss 
genom att skicka webbenkäten till kontorschefer, ställföreträdande chefer och 
företagsmarknadschefer, eftersom de representerar och leder bankerna. Eftersom vi har 
skickat webbenkäten till chefer har vi valt att beskriva vår studie utifrån bankernas syn och 
attityd. Det har vi gjort för att respondenterna oftast är med och beslutar och arbetar med 
kreditbedömning av företag.   
 
3.5.1 Bortfallsanalys 
Utifrån de 790 respondenter vi skickade webbenkäten till hade 134 respondenter svarat på 
webbenkäten innan påminnelsen skickades ut 2 maj, vilket medför en svarsfrekvens på 16,9% 
och ett bortfall på 83,1%. 
 

Antalet respondenter 
Värde Antal Procent 
Svarat 134 16,90% 
Saknas 656 83,10% 
Totalt 790 100,00% 

 
För att få en högre svarsfrekvens skickades en påminnelse ut 2 maj, via mail, till våra 
respondenter som inte svarat på webbenkäten, vilket Eliasson (2010) förklarar är viktigt. 
Eftersom mail är en vanlig kommunikationskanal, och för att vårt mail med webbenkäten inte 
skulle försvinna bland andra mail som kontorschefer, ställföreträdande chefer och 
företagsmarknadschefer får, valde vi att ringa respondenter som inte svarat på webbenkäten 
innan 3 maj. Påminnelsen och telefonsamtalet genererade 18 svar, vilket innebär att 152 
respondenter hade svarat på webbenkäten och medförde en svarsfrekvens på 19,2% och 
utgjorde därmed ett bortfall på 80,8% vid slutdatumet 9 maj. Vi anser att, eftersom vi både 
skickade ut påminnelse men även ringde till respondenter som inte svarat, medförde en högre 
svarsfrekvens än om vi endast hade skickat ut en påminnelse via webbenkäten. 
 

Antalet respondenter 
Värde Antal Procent 
Svarat 152 19,20% 
Saknas 638 80,80% 
Totalt 790 100,00% 

 
Eftersom en respondent inte hade kreditgivning till företag på bankkontoret och en respondent 
endast svarat på fåtal frågor i webbenkäten medräknades inte respondenterna. Vi hade därmed 
150 respondenter och utgör därefter en svarsfrekvens på 19%.  
 

Kreditgivning till företag på kontoret 
Värde Antal Procent 
Ja 150 98,70% 
Nej 1 0,65% 
Saknas 1 0,65% 
Totalt 152 100,00% 

 
Av de 150 respondenterna har 122 respondenter, vilket utgör 81,3%, svarat fullständigt på 
våra frågor i webbenkäten vid slutdatumet 9 maj. Bortfallet av respondenter anser vi kan bero 



22 
 

på att respondenterna är ovetande om hur det kommer att bli när Basel III har införts helt och 
att respondenterna därmed valt att ställa sig neutrala, det vill säga ”varken eller”. En senare 
studie om några år anser vi kan öka svarsfrekvensen eftersom bankerna då arbetat och blivit 
familjär med Basel III. Eftersom vi är intresserade av de respondenter som tar ställning till 
påståenden kommer vi att bortse från de respondenter som ställt sig neutrala till påståenden i 
resultat- och analyskapitlet, vilket kommer innebära ytterligare bortfall på ett medelvärde om 
60 respondenter. 
 

  
Medelvärde för bortfall på respondenter som svarat ”varken eller” på 

påstående om Basel III 
Påstående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Varken eller 28 73 73 69 67 35 45 68 71 69 70 50 71 71 32 36 77 79 
Totalt 
medelvärde 60 

 
Ytterligare bortfallsorsak kan varit tidsbrist hos respondenterna, eftersom respondenterna är 
kontorschefer, ställföreträdande chefer och företagsmarknadschefer har de andra och viktigare 
prioriteringar innan sommaren. Bortfallet kan även bero på att webbenkäten innehåller 
känsliga frågor för respondenterna men eftersom våra respondenter är anonyma anser vi inte 
att bör vara en bortfallsorsak. Vi är medvetna om att bortfallet är högt, men anser att de svar 
vi använt är tillräckliga för vår studie. 
 
3.6 Telefonintervju 
Eftersom vårt ämne kan vara svårförståeligt för utomstående valde vi att kontakta en 
företagsmarknadschef som har kunskap om kapitaltäckningsreglerna. Vi gjorde därmed en 
telefonintervju med företagsmarknadschefen på Sparbanken Skaraborg i Vara, för att få reda 
på vad kontorschefer vet om kapitaltäckningsreglerna och om våra enkätfrågor är formulerade 
på rätt sätt för att kontorscheferna ska förstå. Enligt Faarup och Hansen (2011) lämpas 
telefonintervju bäst vid korta och konkreta intervjuer, vilket det var i vårt fall. Efter 
telefonintervjun med företagsmarknadschefen på Sparbanken Skaraborg i Vara, insåg vi att 
kreditgivare, som inte är chefer, inte hade samma förståelse och kunskap om våra frågor om 
Basel III. Det beror på att kreditgivare, som inte är chefer, sällan får informationen om 
Baselreglerna som vi efterfrågar. Därmed föll det naturligt att kontakta kontorschefer, 
ställföreträdande chefer och företagsmarknadschefer.  
 
3.7 Operationalisering  
Studien grundar sig i att analysera hur Basel III kan påverka bankernas arbetssätt och attityd 
till kreditbedömning av SMEs och för att kunna analysera vårt ämne har vi utgått från vår 
teoretiska referensram och begrepp därifrån, vilket Eliasson (2010) beskriver är 
operationaliseringens innebörd. För att kunna analysera om Basel III har en påverkan på 
bankernas kreditbedömning av SMEs har vi valt att utforma en webbenkät med påståenden 
om individfaktorer, bedömningsvariabler, risker och Basel III.  
 
3.7.1 Enkätens utformning 
Vår webbenkät skickades till respondenternas mail via Quicksearch, vilket underlättade för 
både oss och respondenterna eftersom vi undvek att erhålla enkäten i pappersform, fick 
säkrare statistiskt resultat och visste att webbenkäten erhölls av rätt person på banken. För 
respondenterna kan en webbenkät underlätta genom att det sparar tid att besvara webbenkäten 
istället för i pappersform. En nackdel med webbenkät kan vara att respondenterna tror att det 
är skräppost, men är inget vi kan påverka. Webbenkäten som skickades ut 20- 21 april består 



23 
 

av 44 frågor och är indelade i fem delar som hanterar individen, bedömningsvariabler, risker, 
de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel III) och nätverket, men vi berör inte nätverket i vår 
studie. Eftersom alla bankkontor inte har kreditgivning till företag inleds webbenkäten med 
frågan ”Vi har kreditgivning till företag på vårt kontor?” vilket är den enda obligatoriska 
frågan vi har i webbenkäten. På grund av att den inledande frågan är obligatorisk, behöver 
inte bankkontor som svarar nej på frågan ta del av webbenkäten, vilket sparar tid för 
respondenterna och ger oss ett mer trovärdigt resultat eftersom vi vet att alla bankkontor som 
besvarar webbenkäten hanterar kreditgivning till företag. Vi kommer inte att beröra alla delar 
i vår uppsats på grund av att vi tillsammans med professor Mike Danilovic, ek dr Pia 
Ulvenblad, fil lic. Per-Ola Ulvenblad och två andra magisterstudenter skickar ut webbenkäten. 
De frågor vi kommer att beröra är följande: 
 
Individfaktorer  
För att kunna kartlägga bankernas bakgrund har vi ställt frågor som endast handlar om 
individ. Med utgångspunkt från Svensson och Ulvenblad (1994), Tönnberg och Hemlin 
(2012) och Ulvenblad och Ulvenblad (2012) resonemang om att det finns skillnader i hur 
erfarna och oerfarna kreditgivare hanterar kreditbedömning av SMEs har utforma frågorna 6-
9 i Bilaga 1. Svensson och Ulvenblad (1994) förklarar även att det finns vissa skillnader i 
bedömning av företag beroende på bankens geografiska placering, vilket vi utgått från när vi 
har formulerat frågorna 10-12 i Bilaga 1. Variablerna som finns under kategorin 
individfaktorer är ordinal- och nominalskala beroende på om svaren kan rangordnas eller inte.  
 
Kreditbedömning 
För att kunna besvara hur kreditbedömning av SMEs fungerar ställde vi frågor om vad 
bankerna anser som viktig information. Med hänsyn till Grunert och Norden (2012) och 
Svensson och Ulvenblad (1994) kan vi utläsa att SMEs bedöms utifrån mjuk information, som 
exempelvis personen, men även hård information, som siffermaterial och säkerheter, vilket 
även Svensson (2003) anser är av vikt och utformade därmed frågorna/påståendena 19 och 33 
i Bilaga 1. Fråga 19 och 33 har ordinalskala eftersom vi använt oss av likertskala 1-5, där 
1=oviktigt, 2=ganska oviktigt, 3=varken eller, 4=ganska viktigt och 5=mycket viktigt i fråga 
19 och 1=nästan aldrig, 2=sällan, 3=varken eller, 4=ofta och 5=nästan alltid i fråga 33.     
 
Risker 
Eftersom vi ska analysera hur kreditbedömning av SMEs kan bli med tanke på Basel III och 
om Baselreglerna fokuserar på olika risker som ingår i riskbedömning vid kreditbedömning 
av SMEs, har vi valt att utforma påståendena i fråga 39 i Bilaga 1 som hanterar risker. 
Påståendena i fråga 39 är bland annat baserade på Hassan Al-Tamimi (2008) och Haber 
(2007) som beskriver att Basel II hanterar på kredit-, operativ- och marknadsrisk. Vissa 
påståenden i fråga 39 är även utformade efter Broomé et al. (1998) resonemang om att 
riskbedömningen består av två riskfaktorer, risken för betalningsinställelse och risken vid 
betalningsinställelse. Svarsalternativen till påståenden om risker är, som tidigare frågor, 
uppbyggda på likertskala 1-5, där 1=stämmer inte alls, 2=stämmer ganska litet, 3=varken 
eller, 4=stämmer ganska mycket och 5=stämmer helt och hållet, och är därmed ordinalskala.  
 
De nya kapitaltäckningsreglerna/ Basel III 
Enligt Jacques (2008) minskades kreditbedömning av SMEs med hänsyn till Basel II, på 
grund av att Basel II inte var anpassad till SMEs (Ayadi, 2005), vilket medförde att Basel III 
skapades (Varotto, 2011). Allen et al. (2012) och Gunnasrdottir och Lindh (2011) anser dock 
att även Basel III kan innebära att SMEs får det svårare att få kredit av bankerna. Utifrån 
bland annat Allen et al. (2012), Ayadi (2005), Gunnardottir och Lindh (2011) och Varotto 
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(2011) resonemang och andra förväntningar på Basel III har vi utformat påståendena i fråga 
42 i Bilaga 1. Påståendena om Basel III handlar om hur kreditbedömning av SMEs påverkas 
och hur riskerna och låneräntorna påverkas av Basel III. Inom kategorin Basel III har vi 
utformat påståenden som är motsägande varandra, till exempel "de nya 
kapitaltäckningsreglerna förenklar kreditbedömningen" och "försvårar kreditbedömningen", 
för att vara säkra på att bankerna anser att det exempelvis blir enklare med kreditbedömning. 
Variablerna som finns under Basel III är ordinalskala eftersom svarsalternativen är uppbyggda 
på likertskala 1-5, där 1=stämmer inte alls, 2=stämmer ganska litet, 3=varken eller, 
4=stämmer ganska mycket och 5=stämmer helt och hållet.  
 
3.8 Statistisk metod 
Vi har använt oss av SPSS för att analysera vårt empiriska material från Quicksearch. Det 
empiriska materialet överfördes automatiskt från Quicksearch till SPSS vilket underlättade 
vår bearbetning av det empiriska materialet och vi slapp därmed slarvfel vid inmatning av det 
empiriska materialet. Eftersom vi har ordinal- och nominalskala kan vi analysera vårt 
empiriska material genom frekvenstabeller och faktoranalys. Om vi haft kvot- och 
intervallskala skulle vi även kunnat göra t-test, korrelationstest och regressionstest, men vi 
anser att frekvenstabeller och faktoranalys var tillräckligt för att besvara vår 
problemformulering och syfte.  
 
3.8.1 Frekvenstabell 
För att sammanställa resultaten av webbenkäten, och för att kunna analysera deskriptiv data, 
har vi skapat frekvenstabeller som visar antalet respondenter och deras svar både i procent 
och heltal. Vi har utifrån frekvenstabellerna kunnat utveckla vårt resultatkapitel som 
summerar hur våra respondenter har svarat på de påståenden som berör vår studie och som 
ligger till grund för analyskapitlet och våra hypoteser. Vi använder endast det resultat som 
visar vad flest antal respondenter svarat på, om respondenterna tenderar till att anse att det 
stämmer eller inte stämmer, det vill säga på vilken sida ”varken eller” flest antal respondenter 
svarat.  
 
3.8.2 Faktoranalys 
Förutom att analysera den deskriptiva data, genom frekvenstabeller, har vi även använt oss av 
faktoranalys, som enligt Djurfeldt och Barmark (2009) används för att finna samvariation i 
variabler. Genom att använda faktoranalys kan författaren skapa en djupare teoretisk 
förståelse för ett fenomen samt skapa en empirisk bild, genom att identifiera mönster i data 
(ibid.). Vårt mål med faktoranalysen var att försöka finna en eller flera underliggande faktorer 
eller komponenter till våra respondenters attityd till Basel III. 
 
Tabellen nedan beskriver att komponenterna med ett initialt egenvärde som överstiger ett, är 
de faktorer som kommer att mätas vid den roterade komponentmatrisen, vilket även Djurfeldt 
och Barmark (2009) beskriver. Det finns enligt tabellen nedan tre komponenter som 
överstiger ett och varje komponent visar hur många tolftedelar komponenten innefattar, ju 
högre värde desto fler tolftedelar utgör komponenten.  
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Initiala egenvärden 

Komponent 
Total % av varians 

1 4,575 38,123 
2 2,012 16,770 
3 1,186 9,886 
4 ,861 7,173 
5 ,794 6,615 
6 ,569 4,744 
7 ,471 3,927 
8 ,450 3,748 
9 ,390 3,248 
10 ,318 2,649 
11 ,282 2,347 
12 ,092 ,770 

 
Vid en enkätundersökning är det vanligt att använda sig av multipla variabler, det vill säga 
variabler som beskriver ett fenomen på flera sätt, men vid en faktoranalys är det viktigt att 
bortse från multipla variabler. Med det menar Djurfeldt och Barmark (2009) att författaren 
noga bör välja ut de variabler som är av vikt för studien. I vår studie har vi multipla variabler 
som exempelvis; ”påverkar kreditbedömningen på ett positivt sätt” och ”påverkar 
kreditbedömningen på ett negativt sätt”. Vi har reducerat multipla variabler och använt de 
variabler vi anser passar vår studie. Variablerna vi har valt redovisas nedan i tabellen, roterad 
komponentmatris. 
 

Roterad komponentmatris 
Komponenter Variabler 

1 2 3 
Påverkar mitt arbetssätt med kreditbedömning -,006 ,691 ,272 
Påverkar kreditbedömning negativt ,186 ,695 -,183 
Försvårar kreditbedömning ,084 ,764 -,294 
Färre riskfyllda krediter beviljas ,481 ,627 -,006 
Enklare att bedöma risker ,603 ,287 ,365 
Viktigare med bedömning av personen ,913 ,097 -,088 
Viktigare med bedömning av affärsidén ,883 ,202 -,095 
Viktigare med bedömning av siffermaterialet ,644 ,450 ,107 
Viktigare med bedömning av magkänslan ,762 -,019 ,124 
Lättare att bevilja krediter ,417 -,078 ,750 
Sänkta låneräntor -,070 -,103 ,818 
Ökade kreditförluster ,601 ,140 ,281 
Extraktionsmetod: Principal Komponent Analys.  
Rotationsmetod: Varimax. 

 
Genom att använda en faktoranalys kan vi finna mönster i data och även finna samvariation 
mellan olika variabler. De siffror som skapas, som exempelvis värdet ,691 vid ”mitt arbetssätt 
med kreditbedömning”, beskriver korrelationen mellan en komponent och en variabel, ju 
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högre siffra desto starkare faktorladdning eller korrelation finns det mellan variabel och 
komponenten (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi har använt oss av extraktionsmetoden 
Prinicpal component analysis (PCA), vilket mäter en total spridning mellan variabler och vi 
har valt att använda de variabler som har en korrelation som överstiger ,50, vilket är ett 
godkänt mått enligt Djurfeldt och Barmark (2009). Eftersom målet med faktoranalysen är att 
ha så få komponenter som möjligt anser vi att vi har nått målet, på grund av att vi endast har 
tre komponenter. När variabler under ,50 har uteslutits och varje variabel har samvariation 
med en faktor, ska komponenterna namnges på ett lämpligt sätt som passar variablerna som 
innefattas i komponenten (Djurfeldt & Barmark, 2009). Nedan har vi namngett komponent 1 
till Risker eftersom komponenten innefattar variablerna; ”enklare att bedöma risker”, 
”viktigare med bedömning av personen”, ”viktigare med bedömning av affärsidén”, 
”viktigare med bedömning av siffermaterialet”, ”viktigare med bedömning av magkänslan” 
samt ”ökade kreditförluster” som tenderar att samvariera (se tabell ovan). En gemensam 
nämnare för variablerna är därmed risker eftersom bedömningsvariablerna personen och 
magkänslan kan vara svårtolkade, och därmed är även bedömningsvariablerna affärsidén och 
siffermaterialet av vikt för att inte öka kreditförlusterna och minska riskerna. Komponent 2 
har vi namngett Krediter på grund av att komponenten har variablerna; ”påverkar mitt 
arbetssätt med kreditbedömning”, ”påverkar kreditbedömning negativt”, ”försvårar 
kreditbedömning” samt ”färre riskfyllda krediter” som tenderar att samvariera. Gemensamma 
nämnaren är enligt oss krediter eftersom variablerna handlar om kreditbedömning. Sista 
komponenten, komponent 3, innefattar variablerna; ”lättare att bevilja kredit” och ”sänkta 
låneräntor”, som tenderar att samvariera, och namngavs därmed Låneräntor. Anledningen till 
det är att vi tolkar att låneräntor är den styrande variabeln. 
 

Roterad komponentmatris 
Komponenter Variabler 

Risker Krediter Låneräntor 
 
3.9 Validitet och Reliabilitet 
Vi anser att vår studie har mätt det vi avsett mäta eftersom vi har besvarat vår 
problemformulering och syfte, vilket Eliasson (2010) anser påvisa studiens giltighet. Genom 
att vi fick en svarsfrekvens på 19,2% anser vi att vårt resultat är giltigt. Det eftersom vi sett en 
tendens till att respondenterna svarat "varken eller" på frågorna om Basel III och därmed blir 
resultatet inte mer trovärdigt med fler respondenter. För att en studie ska få hög validitet krävs 
det också hög reliabilitet (Eliasson, 2010), vilket vi anser att vi har på grund av att studien kan 
generaliseras. Reliabilitet innebär att en studies resultat ska förväntas bli samma vid ett nytt 
tillfälle (Dahmström, 2000), eftersom Basel III är ett nytt regelverk vet vi inte om svaren 
kommer bli samma om några år. Vi anser därmed att vi inte har uppnått fullständig reliabilitet 
och vår studie kan därmed tolkas som en förstudie.  
 
3.10 Kritik mot vald metod 
I en kvantitativ metod blir bortfallet oftast stort vilket vi upplevt med ett bortfall på 80,9% 
men som tidigare nämnts anser vi att vi kan generalisera vårt resultat. Om vi istället valt en 
kvalitativ metod skulle vi inte kunna dra generella slutsatser, vilket vår studie är ämnad att 
göra. En annan nackdel med kvantitativ metod är att respondenterna kan ha misstolkat 
enkätfrågorna men vi antar att respondenterna då har ställt sig neutrala till påståendet. Vi kan 
inte utesluta misstolkningar hos våra respondenter men vi får anta att respondenterna svarat 
ärligt på webbenkäten utifrån deras kunskap om tidigare kapitaltäckningsregler. 
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4. Resultat 
I vårt resultatkapitel presenterar vi statistik över vad våra respondenter har svarat på varje 
fråga som vi baserat på enkla frekvenstabeller. I vårt resultat har vi valt att redovisa hur 
bankerna arbetar i nuläget för att få en bakgrund till hur respondenterna anser att 
kreditbedömning fungerar och hur respondenterna ställer sig till Basel III. Eftersom vi ska 
analysera hur bankerna anser att Basel III kan påverka kreditbedömning av SMEs kommer vi 
att endast ta hänsyn till få tal frågor från 4.2 Kreditbedömning och 4.3 Risker vid analysen, 
och fokusera på de påståenden som vi har i Basel III i vårt analyskapitel.  
 
4.1 Individfaktorer  
I kategorin individfaktorer presenterar vi statistik kring respondenternas svar om kön, ålder, 
utbildning, internutbildning, erfarenhet, tätort/ stad och antal anställda.  
 
• Av 150 respondenter är 89 respondenter (64,5%) män och 49 respondenter (35,5%) 
kvinnor. 
 

Kön Antal Procent 
Man 89 64,50% 
Kvinna 49 35,50% 

 
• 2 respondenter är mellan 0- 25 år (1,4%), 12 respondenter är mellan 26- 35 år (8,2%), 
60 respondenter är mellan 36- 45 år (41,1%), 55 respondenter är mellan 46- 55 år (37,7%) och 
17 respondenter är mellan 56- år (11,6%). 
 

Ålder Antal Procent 
0-25 år 2 1,40% 
26-35 år 12 8,20% 
36-45 år 60 41,10% 
46-55 år 55 37,70% 
-56 år 17 11,60% 

 
• De flesta respondenter har minst 21 års erfarenhet inom banken och utgör 78 
respondenter (53,8%). Det är endast 3 respondenter som har 0-5 års erfarenhet (2,1%). 
 

Erfarenhet inom bank Antal Procent 
0-5 år 3 2,10% 
6-10 år 19 13,10% 
11-15 år 31 21,40% 
16-20 år 14 9,70% 
21- år 78 53,80% 

 
• Det finns en spridning inom erfarenhet av kreditgivning till företag och flest har minst 
6 års erfarenhet, 125 respondenter (86,1%). Endast 20 respondenter (13,8%) har 0-5 års 
erfarenhet av kreditgivning till företag. 
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Erfarenhet av kreditgivning till 
företag Antal Procent 
0-5 år 20 13,80% 
6-10 år 37 25,50% 
11-15 år 27 18,60% 
16-20 år 26 17,90% 
21- år 35 24,10% 

 
• De flesta av våra respondenter är verksamma i en stad med 0-10 000 invånare vilket 
utgör 45 respondenter (30,8%).  
 

Hur stor är staden där du är verksam Antal Procent 
-10.000 invånare 45 30,80% 
10.001-25.000 invånare 34 23,30% 
25.001-60.000 invånare 29 19,90% 
60.001-250.000 invånare 12 8,20% 
250.001- invånare 26 17,80% 

 
4.2 Kreditbedömning 
Nedan sammanställer vi statistik på faktorer som påverkar kreditbedömning. 
 
• 112 respondenter (82,4%) anser att personen är mycket viktig att ta hänsyn till vid 
kreditbedömning av företag. Förutom personen är även affärsidén ganska viktig eller mycket 
viktig, vilket 136 respondenter (99,3%) anser, 129 respondenter (94,1%) anser att 
siffermaterialet är ganska och mycket viktigt och 125 respondenter (92,6%) anser att 
säkerheterna är ganska och mycket viktigt. 
 

Viktigt med bedömning av personen Antal Procent 
Ganska viktigt 24 17,60% 
Mycket viktigt 112 82,40% 
Viktigt med bedömning av affärsidén Antal Procent 
Ganska viktigt 46 33,60% 
Mycket viktigt 90 65,70% 
Viktigt med bedömning av 
siffermaterialet Antal Procent 
Ganska viktigt 65 47,40% 
Mycket viktigt 64 46,70% 
Viktigt med bedömning av säkerheter Antal Procent 
Ganska viktigt 78 57,80% 
Mycket viktigt 47 34,80% 

 
• 80 respondenter (60,6%) menar att oftast beviljas inte en kredit på grund av brister hos 
personen, 85 respondenter (63,4%) oftast på grund av brister i affärsidén, 77 respondenter 
(58,3%) oftast på grund av brister i siffermaterialet och 69 respondenter (51,9%) oftast på 
grund av bristande säkerheterna i företaget.  
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Företag som inte beviljas kredit har brister avseende Antal Procent 
Personen, ofta 80 60,60% 
Affärsidén, ofta 85 63,40% 
Siffermaterialet, ofta 77 58,30% 
Säkerheter, ofta 69 51,90% 

 
• På påståendet ”Det är svårt att bedöma ett företags kreditvärdighet” anser 47 
respondenter (38,8%) att det stämmer ganska litet. 
 

Det är svårt att bedöma ett företags kreditvärdighet Antal Procent 
Stämmer ganska litet 47 38,80% 

 
4.3 Risker  
Nedan sammanställer vi statistik för hur våra respondenter har svarat på våra påståenden för 
risker. Under denna kategori, risker, kan vi utläsa hur respondenterna hanterar risker i banken 
men även vilka risker som är av störst vikt. 
 
• 92 respondenter (73%) tycker att det stämmer ganska mycket eller helt och hållet att 
de sällan beviljar krediter med hög risk.  
 

Beviljar sällan krediter med hög risk Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 56 44,40% 
Stämmer helt och hållet 36 28,60% 

 
• Av de respondenter som har beviljat kredit med hög risk anser 49 respondenter 
(39,5%) att krediten har utvecklats positivt. 
 

Kredit med hög risk har nästan alltid utvecklats positivt Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 43 34,70% 
Stämmer helt och hållet 6 4,80% 

 
• Vi kan utläsa att riskhanteringen påverkas av företaget storlek eftersom 62 
respondenter (49,2%) svarat att det stämmer ganska mycket eller helt och hållet. 
 

Riskbedömningen påverkas av företagets storlek Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 50 39,70% 
Stämmer helt och hållet 12 9,50% 

 
• 61 respondenter (48,4%) är inte villiga att ta risker vid kreditgivning till företag. 
 

Villig att ta risker vid kreditgivning Antal Procent 
Stämmer inte alls 19 15,10% 
Stämmer ganska litet 42 33,30% 

 
• Vid kreditbedömning anser 98 respondenter (77,8%) att marknadsrisken är viktig att 
bedöma, 104 respondenter (82,5%) anser att kreditrisken är viktig att bedöma och 88 
respondenter (70,4%) anser att operativ risk är viktig vid kreditbedömning. Vi kan därmed 
utläsa att kreditrisken är viktigast. 
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Vid kreditbedömning fokuserar jag på Antal Procent 
Marknadsrisk, stämmer ganska mycket eller helt och hållet 98 77,80% 
Kreditrisk, stämmer ganska mycket eller helt och hållet 104 82,50% 
Operativ risk, stämmer ganska mycket eller helt och hållet 88 70,40% 

 
• 117 respondenter (93,6%) tycker att det är viktigt att bedöma risken vid 
betalningsinställelse vid kreditbedömning och 115 respondenter (92,8%) tycker att det är 
viktigt att bedöma risken för betalningsinställelse vid kreditbedömning. 
 

Vid kreditbedömning är risken vid betalningsinställelse 
viktigt Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 57 45,60% 
Stämmer helt och hållet 60 48,00% 

 
Vid kreditbedömning är risken för betalningsinställelse 
viktigt Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 57 46,00% 
Stämmer helt och hållet 58 46,80% 

 
4.4 De nya kapitaltäckningsreglerna/ Basel III 
Här presenterar vi statistik över hur respondenterna tror att Basel III kommer att påverka 
kreditbedömningen. Vi har ställt motsägande påståenden i webbenkäten för att kunna utläsa 
om respondenterna till exempel anser att Basel III kommer påverka kreditbedömningen 
positiv eller negativ.  
 
• För att styrka vår studie har vi valt att ställa frågan ”I mitt arbete påverkas jag av… 
kapitaltäckningsreglerna” och 104 respondenter (83,2%) anser att det stämmer ganska mycket 
eller helt och hållet, vilket är mer än 80% av respondenter. 
 

I mitt arbete påverkas jag av... kapitaltäckningsreglerna Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 51 40,80% 
Stämmer helt och hållet 53 42,40% 

 
• 75 respondenter (61,5%) anser att Basel III kommer att förändra deras sätta att arbeta 
med kreditbedömning ganska mycket eller helt och hållet och 33 respondenter (27,1%) tycker 
att Basel III inte kommer att påverka kreditbedömningen på ett positivt sätt. 31 respondenter 
(25,6%) anser att Basel III kommer påverka kreditbedömningen negativt. 
 
 

De nya kapitaltäckningsreglerna kommer påverka mitt 
arbete med kreditbedömning Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 50 41,00% 
Stämmer helt och hållet 25 20,50% 

 
Basel III kommer påverka kreditbedömning positivt Antal Procent 
Stämmer inte alls 13 10,70% 
Stämmer ganska litet 20 16,40% 
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Basel III kommer påverka kreditbedömning negativt Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 26 21,50% 
Stämmer helt och hållet 5 4,10% 

 
• 48 respondenter (39,4%) anser att Basel III inte kommer att förenkla 
kreditbedömningen och 40 respondenter (32,8%) anser att Basel III kommer att försvåra 
kreditbedömningen. 
 

Basel III kommer förenkla kreditbedömningen Antal Procent 
Stämmer inte alls 24 19,70% 
Stämmer ganska litet 24 19,70% 

 
 

Basel III kommer försvåra kreditbedömningen Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 27 22,10% 
Stämmer helt och hållet 13 10,70% 

 
• 86 respondenter (70,4%) anser att det inte alls stämmer eller stämmer ganska litet att 
riskfyllda krediter kommer att bli fler och 53 respondenter (43,5%) anser att det stämmer 
ganska mycket eller stämmer helt och hållet att de riskfyllda krediterna kommer att bli färre. 
 

Basel III kommer innebära att fler riskfyllda krediter 
beviljas Antal Procent 
Stämmer inte alls 48 39,30% 
Stämmer ganska litet 38 31,10% 

 
Basel III kommer innebära att färre riskfyllda krediter 
beviljas Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 34 27,90% 
Stämmer helt och hållet 19 15,60% 

 
• 35 (28,7%) av respondenterna tycker att det inte stämmer alls eller ganska litet att de 
nya kapitaltäckningsreglerna kommer att göra det enklare att bedöma risker. 44 (36,1%) av 
respondenterna anser att det inte alls stämmer eller stämmer ganska litet att de nya 
kapitaltäckningsreglerna kommer att göra det svårare att bedöma risker. Vi kan därmed utläsa 
att respondenterna tror att bedömning av risk kommer att bli nästintill oförändrat. 
 

Basel III kommer göra det enklare att bedöma risker Antal Procent 
Stämmer inte alls 19 15,60% 
Stämmer ganska litet 16 13,10% 

 
Basel III kommer göra det svårare att bedöma risker Antal Procent 
Stämmer inte alls 24 19,70% 
Stämmer ganska litet 20 16,40% 

 
• 33 respondenter (27,1%) anser att det inte stämmer eller ganska litet att det kommer 
bli viktigare med bedömning av personen på grund av Basel III. 55 respondenter (45,4%) 
anser att det stämmer ganska mycket eller helt och hållet att siffermaterialet kommer bli 
viktigare på grund av Basel III. 
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Basel III kommer innebära att det blir viktigare med 
bedömning av Antal Procent 
Personen, stämmer inte alls eller stämmer ganska litet 33 27,10% 
Siffermaterialet, stämmer ganska mycket eller helt och hållet 55 45,40% 

 
• 33 respondenter (27%) tror att Basel III kommer att göra det svårare att bevilja 
krediter till företag och 47 respondenter (38,5%) anser att det inte alls stämmer eller ganska 
litet att det kommer bli lättare att bevilja krediter till företag. 
 

Basel III kommer göra det svårare att bevilja krediter Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 26 21,30% 
Stämmer helt och hållet 7 5,70% 

 
Basel III kommer göra det lättare att bevilja krediter Antal Procent 
Stämmer inte alls 22 18,00% 
Stämmer ganska litet 25 20,50% 

 
• Vad gäller om låneräntor kommer höjas med tanke på Basel III anser 86 respondenter 
(70,5%) att påståendet stämmer ganska mycket eller helt och hållet och 76 respondenter 
(63,3%) anser att påståendet om att låneräntorna kommer att sänkas inte alls stämmer eller 
ganska litet. 
 

Basel III kommer innebära höjda låneräntor för företag Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 57 46,70% 
Stämmer helt och hållet 29 23,80% 

 
Basel III kommer innebära sänkta låneräntor för företag Antal Procent 
Stämmer inte alls 39 32,50% 
Stämmer ganska litet 37 30,80% 

 
• 25 respondenter (20,5%) anser att det inte alls stämmer eller ganska litet att 
kreditförlusterna kommer att minska på grund av Basel III och 42 respondenter (34,5%) anser 
att kreditförlusterna inte kommer att öka. 
 

Basel III kommer innebära minskade kreditförluster Antal Procent 
Stämmer inte alls 21 17,20% 
Stämmer ganska litet 4 3,30% 

 
Basel III kommer innebära ökade kreditförluster Antal Procent 
Stämmer inte alls 24 19,70% 
Stämmer ganska litet 18 14,80% 
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5. Analys 
Vår struktur i analysen är uppbyggt utifrån våra tre hypoteser som besvaras utifrån den 
deskriptiva data vi har tillhandahållit från våra respondenter. Efter analysen av våra hypoteser 
har vi även valt att försöka hitta ett mönster i den data vi tillhandahållit genom att analysera 
vår faktoranalysen som kan ge oss bättre förståelse för vilka attityder våra respondenter har 
till Basel III samt vilka variabler som skapar samvariation. 
 
5.1 Analys av deskriptiv data 
Utifrån frekvenstabellen nedan kan vi utläsa att kapitaltäckningsreglerna påverkar bankernas 
arbete i stor grad. 83,2% av 125 personer, som har svarat på påståendet, anser att 
kapitaltäckningsreglerna påverkar deras arbete ganska mycket eller helt och hållet. På grund 
av statistiken på påståendet kan vi även utläsa att det är centralt att analysera och skapa en 
förståelse för bankernas attityd till hur Basel III kan påverka kreditbedömning av SMEs.  
 

I mitt arbete påverkas jag av... kapitaltäckningsreglerna Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 51 40,80% 
Stämmer helt och hållet 53 42,40% 

 
5.1.1 Hypotes 1 
Basel III kommer att förändra bankernas arbetssätt genom att försvåra kreditbedömning av 
SMEs.  
 
Vi kan i tabellen nedan visa att våra respondenter anser att bankernas arbetssätt med 
kreditbedömning kommer att förändras i större grad eftersom 75 respondenter anser att det 
stämmer ganska mycket eller helt och hållet. 
 

De nya kapitaltäckningsreglerna kommer påverka mitt 
arbete med kreditbedömning Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 50 41,00% 
Stämmer helt och hållet 25 20,50% 

 
Vi kan även visa att 33 respondenter anser att kreditbedömning av SMEs kommer att påverkas 
negativt och 31 respondenter anser att Basel III inte kommer att påverka kreditbedömning av 
SMEs positivt. Det innebär att Basel III kommer ha en negativ inverkan på bankernas arbete 
med kreditbedömning av SMEs, vilket styrker Allen et al. (2012) och Gunnardottir och Lindh 
(2011) oro. Det kan även innebära att Basel III inte tenderar till att täcka bristen som Jacques 
(2008) förklarar fanns i Basel II, att Basel II skulle påverka kreditbedömning av SMEs 
negativt (Jacques, 2008) vilket leder till att krediter till SMEs skulle reduceras (Altman & 
Sabato, 2005).  
 

Basel III kommer påverka kreditbedömning positivt Antal Procent 
Stämmer inte alls 13 10,70% 
Stämmer ganska litet 20 16,40% 

 
Basel III kommer påverka kreditbedömning negativt Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 26 21,50% 
Stämmer helt och hållet 5 4,10% 
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Utifrån våra respondenter kan vi även utläsa att kreditbedömning av SMEs inte kommer att 
bli enklare att bedöma utan tenderar till att göra kreditbedömningen svårare på grund av Basel 
III. Eftersom våra respondenter anser att Basel III kommer att försvåra kreditbedömningen av 
SMEs, styrker det därmed Allen et al. (2012) och Gunnardottir och Lindh (2011) oro om att 
Basel III kommer medföra att SMEs får det svårare att få kredit från banker.  
 

Basel III kommer förenkla kreditbedömningen Antal Procent 
Stämmer inte alls 24 19,70% 
Stämmer ganska litet 24 19,70% 

 
Basel III kommer försvåra kreditbedömningen Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 27 22,10% 
Stämmer helt och hållet 13 10,70% 

 
Enligt Svensson (2003) och Svensson och Ulvenblad (1994) består och påverkas 
kreditbedömning av SMEs av bedömningsvariabler som personbedömning, affärsidé och 
siffermaterial. Vi kan därmed även på sida 28 utläsa att bedömningsvariablerna som bankerna 
bedömer vid kreditbedömning av SMEs består till nästintill lika delar av; personbedömning, 
affärsidé, siffermaterial och säkerheter och att bedömningsvariabeln siffermaterialet tenderar 
till att bli viktigare och bedömningsvariabeln personen tendera till att minska sin betydelse 
efter införandet av Basel III. Vi anser att det kan bero på att SMEs medför en ökad risk för 
bankerna, vilket styrks av Kargar och Blumenthal (1994, ref. i Paul & Boden, 2011), och 
därmed kommer siffermaterialet bli alltmer viktigt för att kunna bevisa att SMEs är 
kreditvärdigt. Enligt Ayadi (2005) och Bruns och Fletcher (2008) är det även viktigt för SMEs 
att förstå utlåningsprocessen och vilka faktorer som påverkar utlåningen för att kunna öka 
sina chanser att få en bättre kreditvärdighet. 
 

Basel III kommer innebära att det blir viktigare med 
bedömning av Antal Procent 
Personen, stämmer inte alls eller stämmer ganska litet 33 27,10% 
Siffermaterialet, stämmer ganska mycket eller helt och hållet 55 45,40% 

 
Vår hypotes styrks även av Walker (2011) resonemang om att högre kapitaltäckningskrav för 
banker kommer bidra till lägre kredit till SMEs. Det kan vi dels styrka med tidigare 
resonemang men även genom respondenternas svar på om det kommer att bli svårare att 
bevilja kredit till företag, SMEs. Resonemangen visar att det finns ytterligare en risk att Basel 
III tenderar till att inte lyckats täcka de brister som fanns i Basel II, i detta fall handlar det om 
Ayadi (2005) påstående om att Basel II inte var anpassad till SMEs vilket skapar en 
begränsning. En annan brist Basel III inte kommer lyckas täcka, med utgångspunkt från vårt 
resultat, är enligt Bartels (2002) att SMEs med hänsyn till Basel II skulle få svårt att finna 
finansiering och innebär därmed ett misslyckande med Basel II. 
 

Basel III kommer göra det svårare att bevilja krediter Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 26 21,30% 
Stämmer helt och hållet 7 5,70% 

 
Basel III kommer göra det lättare att bevilja krediter Antal Procent 
Stämmer inte alls 22 18,00% 
Stämmer ganska litet 25 20,50% 
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5.1.2 Hypotes 2 
Bankernas arbetssätt för bedömning av risk kommer att förändras genom Basel III. 
 
Vi kan utifrån tabellen nedan utläsa att våra respondenter anser att riskhanteringen påverkas 
av företagets storlek och eftersom SMEs enligt Kargar och Blumenthal (1994, ref. i Paul & 
Boden, 2011) medför en högre risk för banker är det intressant att analysera om 
respondenterna anser att riskhanteringen kommer att förändras vid införandet av Basel III. 
 

Riskbedömningen påverkas av företagets storlek Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 50 39,70% 
Stämmer helt och hållet 12 9,50% 

 
Vi kan även utläsa, utifrån tabellerna nedan, att våra respondenter i nuläget sällan beviljar 
krediter med hög risk och inte villiga att ta risker vid kreditgivning till företag, vilket kan 
tolkas som kredit till SMEs. Resultatet av påståendena ökade därmed intresset ytterligare att 
analysera om respondenterna anser att riskhantering kommer att påverkas och på vilket sätt i 
sådana fall. 
 

Beviljar sällan krediter med hög risk Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 56 44,40% 
Stämmer helt och hållet 36 28,60% 

 
Villig att ta risker vid kreditgivning Antal Procent 
Stämmer inte alls 19 15,10% 
Stämmer ganska litet 42 33,30% 

 
Våra respondenter anser att riskhanteringen inte kommer att bli enklare och inte heller svårare 
på grund av införandet av Basel III, utan kommer vara oförändrad. Det kan innebära att 
respondenterna anser att riskhanteringen inte behöver förändras eller att Basel III inte kommer 
att kunna åtgärda bristen som fanns med Basel II. Enligt Varotto (2011) kunde inte Basel II 
hantera bankernas risker på ett önskvärt sätt och Varotto (2011) hade förhoppningar på att 
Basel III skulle förbättra riskhanteringen, vilket inte verkar vara fallet utifrån våra 
respondenter. Enligt Moosa (2010) påvisade finanskrisen 2008-2009 att Basel II 
underskattade viktiga risker och överskattade förmågan hos banker att hantera riskerna. Det 
innebär även att Baselkommittén för banktillsyn (2013), Moosa (2010) och Walker (2011) 
som påstår att riskhanteringen bör förbättras inom banken på grund av Basel III inte styrks. 
 

Basel III kommer göra det svårare att bedöma risker Antal Procent 
Stämmer inte alls 24 19,70% 
Stämmer ganska litet 20 16,40% 

 
Basel III kommer göra det enklare att bedöma risker Antal Procent 
Stämmer inte alls 19 15,60% 
Stämmer ganska litet 16 13,10% 

 
Våra respondenter anser att Basel III kommer att innebära att antalet riskfyllda krediter som 
beviljas kommer att bli färre, se tabellerna nedan, vilket återigen kan innebära att krediter till 
SMEs minskar utifrån Kargar och Blumenthal (1994, ref. i Paul & Boden, 2011) resonemang. 
Trots det anser Walker (2011) att Basel III kommer att bli ett intelligent och balanserat svar på 
finanskriser och kan därmed skapa en stabilitet i banksektorn genom ökat kärnprimärkapital. 
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Vidare anser Walker (2011) att hela samhället har ansvar för banksektorn och genom 
förbättrad riskhantering och prissättning kan ytterligare finanskriser förhindras. Ett sätt att 
minska risken för finanskris kan vara att färre riskfyllda krediter beviljas, vilket Basel III 
enligt våra respondenter kommer att innebära. 
 

Basel III kommer innebära att fler riskfyllda krediter 
beviljas Antal Procent 
Stämmer inte alls 48 39,30% 
Stämmer ganska litet 38 31,10% 

 
Basel III kommer innebära att färre riskfyllda krediter 
beviljas Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 34 27,90% 
Stämmer helt och hållet 19 15,60% 

 
5.1.3 Hypotes 3 
Basel III kommer att påverka kreditbedömning av SMEs genom förändrade låneräntor. 
 
Vi kan utläsa att 70,5% av våra respondenter anser att låneräntorna för SMEs kommer att öka 
på grund av införandet av Basel III. Basel III kommer därmed innebära ökade kostnader för 
SMEs, vilket enligt Altman och Sabato (2005) var ett orosmoment redan vid införandet av 
Basel II och Allen et al. (2012) befarade att kostnaderna även skulle öka vid införandet av 
Basel III.  
 

Basel III kommer innebära höjda låneräntor för företag Antal Procent 
Stämmer ganska mycket 57 46,70% 
Stämmer helt och hållet 29 23,80% 

 
Basel III kommer innebära sänkta låneräntor för företag Antal Procent 
Stämmer inte alls 39 32,50% 
Stämmer ganska litet 37 30,80% 

 
Vi kan utifrån våra respondenter styrka Allen et al. (2012) påstående om att Basel III troligtvis 
kommer att öka kostnaderna för SMEs, genom exempelvis låneränta. Vi kan även anta att 
bankerna, genom ökade låneräntor, kommer öka sitt kapital och därmed även öka sina 
säkerheter mot en eventuell finanskris. Allen et al. (2012) menar att bankerna kommer att få 
ett säkrare finansiellt system och ekonomisk tillväxt, vilket vi kan anta kan likna vårt fall. 
Trots ett säkrare finansiellt system och ekonomisk tillväxt anser våra respondenter att 
kreditförlusterna inte kommer att minska men inte heller öka, utan vara oförändrad och enligt 
Wahlstöm (2009) var banker redan vid införandet av Basel II kritiska till att Basel II skulle 
kunna skydda banksektorn från finansiella svårigheter, vilket enligt oss kan liknas vid våra 
respondenters attityd till Basel III. Med det menar vi att, trots att kärnprimärkapitalet ökar 
finns det fortfarande risk att kreditförlusterna blir oförändrade. 
 
 

Basel III kommer innebära minskade kreditförluster Antal Procent 
Stämmer inte alls 21 17,20% 
Stämmer ganska litet 4 3,30% 
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Basel III kommer innebära ökade kreditförluster Antal Procent 
Stämmer inte alls 24 19,70% 
Stämmer ganska litet 18 14,80% 

 
Av Allen et al. (2012) och Gunnardottir och Lindh (2011) resonemang om att Basel III 
kommer att bli dyr för SMEs att få kredit genom låneränta och påverka kreditbedömningen 
negativt kan enligt oss stämma. Vi kan visa att våra respondenter anser att Basel III kommer 
göra det svårare att bevilja krediter till SMEs och vi antar att på grund av att SMEs inte har 
möjlighet att betala högre låneräntor ökar även risken för betalningsinställelse. Risken för 
betalningsinställelse beskriver Sigbladh och Wilow (2008) är att kredittagaren inte klarar av 
att uppfylla sina förpliktelser, som exempelvis låneräntor, i framtiden. Vi kan därmed styrka 
Gunnardottir och Lindh (2011) påstående om att banker kommer bli mindre benägna att ta 
risker vid utlåning till SMEs och Walker (2011) som anser att kreditvillkoren till SMEs kan 
försämras genom Basel III.  
 
5.2 Sammanfattning av hypoteserna 
Nedan kommer en sammanfattning av våra hypoteser, dels vilka påståenden som 
respondenterna ansåg stämde och även om påståendena överensstämmer eller motsäger 
tidigare studier. 
 
Våra respondenters svar på om Basel III 
kommer att: 

Överensstämmer med 
tidigare studier 

Motsäger tidigare 
studier 

Hypotes 1     

...påverka mitt arbete med kreditbedömning 
Altman och Sabato 

(2005); Gunnardottir och 
Lindh (2011) 

  

...påverka kreditbedömningen negativt Allen et al. (2012); Jaques 
(2008) 

  

...försvåra kreditbedömningen Allen et al. (2012)   
...göra det viktigare med bedömning av 

siffermaterialet 
Grunnert och Norden 

(2012); Svensson (2003) 
  

...göra det svårare att bevilja krediter Gunnardottir och Lindh 
(2011) 

  

Hypotes 2     

...göra det varken enklare eller svårare att 
bedöma risk   

Baselkommittén för 
banktillsyn (2013);  

Walker (2011) 

...innebär att förre riskfyllda krediter beviljas 
Allen et al. (2012); 

Gunnardottir och Lindh 
(2011) 

  

Hypotes 3     

...innebära högre låneräntor till företag 
Allen et al. (2012); 
Altman och Sabato 

(2005); Walker (2011) 
  

...varken minskar eller ökar kreditförlusterna   Allen et al. (2012) 

Tabell 2, Egenutvecklad tabell av studiens hypoteser 

 
5.3 Analys av faktoranalys 
Det finns enligt tabellen nedan en splittrad bild för hur respondenterna uppfattar Basel III. Vi 
antar att den spridda bilden som finns i vår faktoranalys kan bero på att våra respondenter har 
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olika syn på kreditbedömning och därmed har olika attityd och förväntningar på Basel III, och 
hur Basel III bör eller kan påverka kreditbedömning. En anledning till spridningen kan vi anta 
vara att våra respondenter har olika erfarenhet av kreditgivning och därmed har olika attityd 
till Basel III. Antagandet grundar sig på Trönnberg och Hemlin (2012), Svensson och 
Ulvenblad (1994) och Ulvenblad och Ulvenblad (2012) resonemang om att kreditgivare med 
lång erfarenhet av kreditgivning bedömer kreditbedömning av SMEs annorlunda jämfört med 
kreditgivare med kortare erfarenhet av kreditgivning till företag. Till exempel bedömer 
oerfarna kreditgivare kreditbedömningen på siffermaterialet medan erfarna kreditgivare 
bedömer utifrån magkänslan (ibid.), men kan finnas andra anledningar som är avgörande. Vi 
kan inte säkert avgöra vad spridningen beror på, utan kan endast spekulera i vad som kan vara 
anledningen till spridningen. 
 

Roterad komponentmatris 
Komponenter Variabler 

Risker Krediter Låneräntor 
Påverkar mitt arbetssätt med kreditbedömning -,006 ,691 ,272 
Påverkar kreditbedömning negativt ,186 ,695 -,183 
Försvårar kreditbedömning ,084 ,764 -,294 
Färre riskfyllda krediter beviljas ,481 ,627 -,006 
Enklare att bedöma risker ,603 ,287 ,365 
Viktigare med bedömning av personen ,913 ,097 -,088 
Viktigare med bedömning av affärsidén ,883 ,202 -,095 
Viktigare med bedömning av siffermaterialet ,644 ,450 ,107 
Viktigare med bedömning av magkänslan ,762 -,019 ,124 
Ökade kreditförluster ,601 ,140 ,281 
Lättare att bevilja krediter ,417 -,078 ,750 
Sänkta låneräntor -,070 -,103 ,818 

 
5.3.1 Risker 
Som tidigare nämnt anser våra respondenter att Basel III inte har förenklat eller försvårat 
bedömningen av risker, utan anser att det är oförändrat. Vi tolkar därmed faktoranalysen enligt 
följande, om Basel III skulle innebära att det blir enklare att bedöma risker till företag, SMEs, 
kommer även bedömningen av personen, affärsidén, siffermaterialet och magkänslan bli 
viktigare men kommer även innebära ökade kreditförluster. Anledningen till samvariationen 
mellan variablerna i tabellen nedan kan bero på att bedömningsvariablerna personen och 
magkänslan är mjuka faktorer, vilket inte alltid är tillförlitliga och svåra att bedöma på ett 
pålitligt sätt. Det kan även innebära att SMEs har brister vad gäller affärsidén och 
siffermaterialet, vilket tillsammans ökar risken för kreditförluster som i sin tur kan innebära 
att banker handlar i ytterligare en finanskris. Om så är fallet kan banker bli mindre benägna att 
ge krediter till SMEs (Gunnardottir & Lindh, 2011) och försämrar kreditvillkoren till SMEs 
(Walker, 2011). Vi anser att om Basel III inte uppfyller kravet, som Baselkommittén för 
banktillsyn (2013) och Walker (2011) beskriver om att Basel III kommer göra det enklare för 
SMEs att få krediter från banker genom att förbättra riskhanteringen, kan det kräva ytterligare 
förändring i regelverket och kan innebära att Basel IV skapas. 
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Komponent Variabler 

Risker 
Enklare att bedöma risker ,603 
Viktigare med bedömning av personen ,913 
Viktigare med bedömning av affärsidén ,883 
Viktigare med bedömning av siffermaterialet ,644 
Viktigare med bedömning av magkänslan ,762 
Ökade kreditförluster ,601 

 
5.3.2 Krediter 
Våra respondenter anser, enligt resultatkapitlet, att deras arbetssätt med kreditbedömning 
kommer att påverkas på grund av Basel III, att kreditbedömningen kommer påverkas negativt, 
att kreditbedömningen kommer försvåras samt att Basel III kommer innebära att färre 
riskfyllda krediter kommer beviljas. Enligt faktoranalysen är det även de variablerna som har 
samvariation i komponenten Krediter vilket vi antar styrker vår hypotes 1. Vi tolkar variabeln, 
färre riskfyllda krediter beviljas, som att färre krediter till SMEs kommer att beviljas vilket 
grundar sig i Gunnardottir och Lindh (2011) påstående om att Basel III kan påverka 
kreditbedömning av riskfyllda låntagare, som SMEs. Genom faktoranalysen kan vi därmed 
även stärka Allen et al. (2012) och Gunnardottir och Lindh (2011) resonemang ytterligare om 
att det kommer bli svårare att bedöma krediter till SMEs vilket i sin tur leder till att krediter 
till SMEs reduceras och påverkar kreditbedömningen negativt. 
 

Komponent Variabler 
Krediter 

Påverkar mitt arbetssätt med kreditbedömning ,691 
Påverkar kreditbedömning negativt ,695 
Försvårar kreditbedömning ,764 
Färre riskfyllda krediter beviljas ,627 

 
5.3.3 Låneräntor 
Det finns enligt faktoranalysen en samvariation mellan sänkta låneräntor och att Basel III 
kommer göra det lättare att bevilja krediter till SMEs. Det motsäger våra respondenter som 
anser att låneräntorna kommer öka för SMEs och det kommer även att bli svårare att bevilja 
krediter. Vi anser att det beror på att det blir en motsatt effekt av variablerna. Vi menar därmed 
att, eftersom SMEs medför högre risk för banker enligt Kargar och Blumenthal (1994, ref. i 
Paul & Boden, 2011), på grund av att SMEs bedöms till stor del utifrån mjuka faktorer 
(Bartels, 2002) och inte alltid kan bedömas utifrån hård information (Svensson & Ulvenblad, 
1994), kan sänkta låneräntor göra det lättare att bevilja krediter till SMEs. Vi tolkar det som 
att våra respondenter anser att det finns en risk med att bevilja krediter med hög risk, som 
SMEs, och därmed blir det svårare att bevilja krediter till SMEs genom högre låneräntor. 
Höjda låneräntor kommer innebära högre kostnader för SMEs att få krediter (Walker, 2011) 
och därmed är även risken till kreditförluster större.  
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Komponent Variabler 
Låneräntor 

Lättare att bevilja krediter ,750 
Sänkta låneräntor ,818 

 
Om Basel III kommer att medföra att bankerna får det lättare att bevilja krediter till SMEs och 
att låneräntorna till SMEs sänks kommer det leda till att kreditvillkoren för SMEs blir bättre. 
Det kan även innebära att SMEs kommer att kunna få sin kreditansökan beviljad eftersom 
risken för betalningsinställelse kommer att minskas. Det enligt Sigbladh och Wilow (2008) 
innebär att SMEs kan uppfylla sina förpliktelser, som betalning av låneräntor, i framtiden. Det 
kommer därmed innebära att Walker (2011) resonemang om att utlåningskostnader kommer 
öka och innebära lägre krediter till SMEs inte längre stämmer. Det kommer även innebära att 
bankernas finansiella system inte förstärks, vilket Allen et al. (2012) anser att högre kostnader 
för SMEs skulle medföra ett stabilare finansiellt system för banker. 
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6. Slutsats 
Vår studie grundar sig i att förklara, analysera och ge förståelse för Basel III påverkan på 
bankernas kreditbedömning av SMEs och vi ställde därmed problemformuleringen; Hur anser 
banker att Basel III kan påverka bankers arbetssätt med kreditbedömning av SMEs? 
 
Syftet med denna uppsats är att: 

• beskriva bankernas arbetssätt med kreditbedömning av SMEs i nuläget, 
• analysera och tolka hur Basel III kan påverka bankernas arbetssätt med 

kreditbedömning av SMEs, 
• ge förståelse för hur Basel III kan påverka bankernas attityd till kreditbedömning av 

SMEs, på grund av ökade kapitaltäckningskrav. 
 
Vi har i vår studie påvisat att våra respondenter anser att Basel III har negativ inverkan på 
kreditbedömning av SMEs i vissa avseenden, genom att försvåra kreditbedömningen, 
bankerna får svårare att bevilja krediter till SMEs och att Basel III bidrar till höjda låneräntor. 
En positiv inverkan som Basel III kan medföra är att färre riskfyllda krediter beviljas och en 
ökad finansiell stabilitet skapas i banksektorn.  
    
6.1 Slutdiskussion 
Vi kan, utifrån hypotes 1, dra slutsatsen att våra respondenter anser att Basel III kommer 
innebära ett förändrat arbetssätt och att kreditbedömningen av SMEs kommer att påverkas 
negativt. Det innebär att kreditbedömning av SMEs kommer att försvåras och även att 
bedömningen av siffermaterialet blir viktigare vid införandet av Basel III. Vi anser, likväl 
respondenterna, att siffermaterialet borde bli viktigare eftersom det visar finansiell säkerhet 
hos SMEs. Det kan vara avgörande vid bedömning och beslut av att bevilja krediter och 
kommer även att minska risken för betalningsinställelse för bankerna. Eftersom 
kreditbedömning av SMEs oftast baseras på mjuk information, såsom personen eller 
magkänslan, och kan ha brister i hård information som siffermaterialet kan vi tolka att krediter 
till SMEs kommer minska. Vi kan därmed dra samma slutsatser som Allen et al. (2012) och 
Gunnardottir och Lindh (2011) om att det finns oro att Basel III kommer att förändra och 
reducera krediter till SMEs. Enligt Ayadi (2005) var en av Basel II begränsningar att inte vara 
anpassad för SMEs, vilket var ett misslyckande på grund av att majoriteten av företag i 
Europa är SMEs. Utifrån Ayadi (2005) påstående och våra respondenter kan det innebära att 
Basel III inte har tagit hänsyn till begränsningen och därmed anser vi att Basel III även kan bli 
ett misslyckat regelverk. Vi kan även dra slutsatsen om att det blir svårare för bankerna att 
bevilja kredit till SMEs, eftersom kreditbedömning utgör grunden för om SMEs får kredit 
eller inte anser vi att utfallet var förväntat. Faktoranalysens komponent Krediter styrker vår 
hypotes 1 ytterligare genom att visa att det finns en samvariation mellan variablerna; påverkar 
mitt arbetssätt med kreditbedömning, påverkar kreditbedömning negativt och försvårar 
kreditbedömning. Komponent Krediter visar även de ovannämnda variablerna samvarierar 
med variabeln; färre riskfyllda krediter beviljas vilket vi tolkar kan vara en följd av att 
kreditbedömningen försvåras eftersom SMEs enligt Gunnardottir och Lindh (2011) kan ses 
som riskfyllda låntagare. 
 
Våra resultat visar att tidigare studiers påståenden om att Basel III kommer förbättra 
riskhanteringen inte stämmer utifrån våra respondenter. Respondenterna anser att 
riskhanteringen kommer bli oförändrad vid införandet av Basel III, vilket enligt oss kan 
innebära både för- och nackdelar. En fördel kan vara att respondenterna anser att 
riskhanteringen är tillräcklig för att kunna bedöma risker med krediter till SMEs och därmed 
inte anser att Basel III kommer förändra riskhanteringen. Nackdelen kan vara att 
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respondenterna anser att Basel III inte kommer kunna åtgärda bristen som Basel II medförde 
enligt Varotto (2011), det vill säga att Basel II inte kunde hantera bankernas risker på ett 
önskvärt sätt. Det kan i sin tur innebära att förhoppningarna som Baselkommittén för 
banktillsyn (2013), Moosa (2010) och Walker (2011) har på att Basel III skulle vara lösningen 
på problemet inte stämmer. Vi kan även dra slutsatsen om att respondenterna anser att Basel 
III kommer innebära att färre riskfyllda krediter kommer att beviljas, vilket vi tolkar som ett 
sätt att förbättra riskhanteringen för banker men behöver inte innebära att riskhanteringen blir 
enklare eller svårare. Med det menar vi att bankerna enklare kan finna och klassificera 
riskerna, vilket gör att krediter till SMEs inte längre är lika riskfyllda men enklare bedömning 
av risker kan ha motsatt effekt och innebära att krediter till SMEs blir mer riskfyllda. Vi kan 
till följd av diskussionen anse att vi har styrkt Moosa (2010) och Walker (2011) resonemang 
om att bankernas riskhantering kommer att förbättras på grund av Basel III. Vi anser dock att 
studien är gjord i förtidigt skede och bankerna kan därmed inte avgöra hur riskhanteringen 
kommer att påverkas på grund av Basel III. Vi kan tolka att faktoranalysen Risker beskriver, 
om Basel III skulle innebära att det blir enklare att bedöma risker till företag, SMEs, skulle 
bedömningen av personen, affärsidén, siffermaterialet och magkänslan bli alltmer viktig men 
även innebära ökade kreditförluster. Vi menar att det beror på att banker anser att 
bedömningsvariablerna personen och magkänslan inte alltid är tillräckligt och att SMEs kan 
ha brister i affärsidén och siffermaterialet som kan bidra till att en felaktig kreditbedömning 
av SMEs görs, vilket ökar kreditförlusterna. 
 
Vi kan dock i hypotes 3 visa att våra respondenter anser att kreditförlusterna kommer bli 
oförändrade, det vill säga varken öka eller minska. Anledningen anser vi kan liknas vid 
respondenternas syn på riskbedömning, vi menar därmed att studien kan vara gjord i förtidigt 
skede och att respondenterna därmed inte kan utläsa om Basel III kommer innebära en 
skillnad i antalet kreditförluster. Vi tror att en senare studie, om några år, skulle kunna visa 
skillnader i hur respondenterna anser att Basel III påverkat kreditförlusterna. Våra 
respondenter anser dock att låneräntorna kommer att öka på grund av Basel III, vilket kan 
innebära att Allen et al. (2012) påstående om att bankernas finansiella system blir säkrare och 
att Basel III även skapar ekonomisk tillväxt i banken kan stämma. Eftersom bankerna enligt 
Basel III bör ha en kontracyklisk kapitalbuffert (Shim, 2012; Walker, 2011) kan även 
låneräntorna enligt oss öka och medföra ökade kostnader för SMEs. Allen et al. (2012) och 
Gunnardottir och Lindh (2011) anser att orsaken kan vara att kreditgivare får svårare att 
bevilja krediter till SMEs genom Basel III och höjda låneräntor, vilket även vi kan tolka våra 
svar från respondenterna. Det kommer innebära att risken för betalningsinställelse ökar för 
banker eftersom det då finns en osäkerhet att SMEs inte kan fullgöra sina förpliktelser. På 
grund av att risken för betalningsinställelse ökar kan kreditvillkoren till SMEs försämras 
(Walker, 2011) och enligt oss innebära en osäkerhet för både SMEs och bankerna. Utifrån vår 
faktoranalys, Låneräntor, kan vi uppfatta en motsatt effekt, det vill säga att sänkta låneräntor 
kommer innebära att banker har lättare att bevilja krediter till SMEs. Vi tolkar att, på grund av 
att SMEs utgör låntagare med hög risk för banker (Gunnardottir & Lindh, 2011) och inte alltid 
bedöms utifrån hård information, kan sänkta låneräntor göra det enklare för banker att bevilja 
krediter till SMEs.  
 
Vi kan slutligen konstatera att Basel III kan öka bankernas finansiella system och hjälpa 
banker att klara finansiella kriser bättre, genom högre låneräntor men kommer att innebära ett 
förändrat arbetssätt för bankerna. Det förändrade arbetssättet kommer utifrån SMEs synvinkel 
däremot innebära att det blir svårare att få kredit från banker och högre kostnader på grund av 
höjda låneräntor. Vi anser att det, på grund av svårigheterna för SMEs, till slut kommer betyda 
att ett nytt regelverk Basel IV om Basel III inte tar hänsyn till SMEs vid kreditbedömning. 
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Eftersom SMEs utgör 99,9% av alla företag i Sverige kommer Basel III därmed inte vara en 
hållbar lösning och Basel III riskerar att bli ett misslyckande. 
 
6.2 Forskningsbidrag 
• Vi har i vår studie bidragit med forskning om bankernas attityder till hur Basel III 
kan förändra bankernas arbetssätt med kreditbedömning, och även hur arbetet med 
kreditbedömning och Basel III kommer att påverka SMEs. 
 
• Vi kan visa att respondenterna anser att riskhanteringen kommer bli oförändrad vid 
införandet av Basel III men att, om Basel III skulle innebära att banker får det enklare att 
bedöma risker skulle det bli viktigare med bedömning av personen, affärsidén, siffermaterialet 
och magkänslan men även innebära ökade kreditförluster. 
 
• I studien kan vi styrka att höjda låneräntor på grund av Basel III kommer att påverka 
kreditbedömning positivt för banker, genom finansiell stabilitet, och negativt för SMEs, på 
grund av ökade kostnader. Vi kan även visa att sänka låneräntor har motsatt effekt, med det 
menar vi att sänkta låneräntor kommer innebära att det blir lättare att bevilja krediter till 
SMEs. 

Figur 6, Egenutvecklad slutsatsmodell 

6.3 Implikationer och förslag till fortsatt forskning 
Eftersom flertalet av våra respondenter ställde sig neutrala till påståenden om Basel III anser 
vi att det vore intressant att, efter några år, göra en uppföljning på webbenkäten och analysera 
om Basel III har påverkat kreditbedömning av SMEs och på vilket sätt. För att få en högre 
svarsfrekvens kan en framtida studie kombinera kvantitativ och kvalitativ metod genom att 
utföra kvalitativa intervjuer och webbenkät. 
 
Ytterligare förslag är att göra en kvalitativ studie där intervjuer genomförs hos både banken 
och SMEs, vilket innebär att både bankernas och SMEs syn på Basel III påverkan på 
kreditbedömning uppmärksammas. Genom en kvalitativ metod har forskare möjlighet att 
fördjupa sig inom ämnet och kunna dra slutsatser utifrån enskilda fall. 
 
Det vore intressant att göra en kvantitativ studie om Basel III påverkan på kreditbedömning 
av SMEs på internationella banker för att utläsa om det finns en skillnad mot svenska banker. 
Genom att utföra en internationell studie kan forskare få en allmän förståelse för hur olika 
länder hanterar kreditbedömning av SMEs, och även vilken påverkan Basel III kan ha för 
bankernas bedömning av risker. 
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Bilaga 1, Webbenkät 
Nr. Frågetyp Frågetext 

1 Enval 

Observera att du alltid måste trycka på spara innan du går 
vidare till nästa sida, annars kommer svaret inte att registreras. 
 
 
Vi har kreditgivning till företag på vårt kontor. 

  Ja 
  Nej 
   

2 Matris Jag är: 
  Frågetext 
   
  Svarstext 
  Man 
  Kvinna 
   

3 Enval Vilken åldersgrupp tillhör Du? 
  -25 år 
  26-35 år 
  36-45 år 
  46-55 år 
  56- år 
   

4 Enval Den högsta utbildning jag har är: 
  Högstadiet/Realexamen 
  Gymnasiet/Studentexamen 

  
Högskola/universitet 
 enstaka kurser 

  Högskola/universitet hel examen 
   

5 Enval 
Hur många dagars internutbildning avseende kreditgivning 
genomgår du per år i genomsnitt: 

  0 dagar 
  1-5 dagar 
  6-8 dagar 
  9-12 dagar 
  13- dagar 
   

6 Enval Hur många år har du arbetat inom bank? 
  0-5 år 
  6-10 år 
  11-15 år 
  16-20 år 
  21- år 
   

7 Enval Hur många år har du arbetat med kreditgivning till företag? 
  0-5 år 
  6-10 år 
  11-15 år 
  16-20 år 
  21- år 
   



 

 
 

8 Enval Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
  0-5 år 
  6-10 år 
  11-15 år 
  16-20 år 
  21- år 
   

9 Enval 
Hur många år har du arbetat med kreditgivning till företag på 
din nuvarande arbetsplats? 

  0-5 år 
  6-10 år 
  11-15 år 
  16-20 år 
  21- år 
   
10 Enval Hur stor är staden/tätorten där du är verksam? 

  -10.000 invånare 
  10.001 - 25.000 
  25.001 - 60.000 
  60.001 - 250.000 
  250.001 - 
   
11 Enval Är du bosatt i staden/tätorten där du är yrkesverksam? 

  Ja 
  Nej 
   
12 Enval Om ja, hur många år har du bott där? 

  0-5 år 
  6-10 år 
  11-15 år 
  16-20 år 
  21- år 
  Är inte bosatt på orten 
   
13 Enval Hur många anställda finns det på kontoret du arbetar på? 

  -5 
  6-10 
  11-20 
  21-40 
  41-60 
   

14 Enval Hur många anställda finns det på kreditgruppen där du arbetar ? 
  0-3 
  4-8 
  9-12 
  13-17 
  18- 
   
15 Enval Hur många företagskrediter ansvarar du för? 

  0-50 
  51-100 
  101-150 



 

 
 

  151-200 
  201- 
   
16 Enval Hur många företagskrediter ansvarar ditt kontor för? 

  -200 
  201-400 
  401-700 
  701-1000 
  1001- 
   

17 Enval Hur många nya företagskreditpropåer bedömer du varje år? 
  0-50 
  51-100 
  101-150 
  151-200 
  201- 
   

18 Enval 
Hur många nya företagskreditpropåer bedömer ditt 
bankkontor varje år? 

  0-100 
  101-200 
  201-300 
  301-400 
  401- 
   
19 Matris Jag lägger stor vikt vid bedömning av: 

  Frågetext 
  Personen 
  Affärsidén 
  Siffermaterialet 
  Säkerheter 
  Företagsbesök 
  Annat 
  Svarstext 
  Oviktigt 
  Ganska oviktigt 
  Varken viktigt eller oviktigt 
  Ganska viktigt 
  Mycket viktigt 
   
20 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   

21 Matris När det gäller personen/företagaren bedömer jag framför allt: 
  Frågetext 
  Första intrycket 
  Egenskaper 
  Kompetens 
  Tidigare erfarenheter 
  Motiv till företagandet 
  Nätverk 
  Annat 
  Svarstext 



 

 
 

  Oviktigt 
  Ganska oviktigt 
  Varken viktigt eller oviktigt 
  Ganska viktigt 
  Mycket viktigt 
   
22 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   
23 Matris När det gäller affärsidén bedömer jag framför allt: 

  Frågetext 
  Väldefinierad/genomarbetad 
  bransch/marknad 
  Unik 
  Innovativ 
  Nätverk 
  Annat 
  Svarstext 
  Oviktigt 
  Ganska oviktigt 
  Varken viktigt eller oviktigt 
  Ganska viktigt 
  Mycket viktigt 
   
24 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   
25 Matris När det gäller siffermaterialet bedömer jag framför allt: 

  Frågetext 
  Soliditet 
  Likviditet 
  Omsättning 
  Täckningsbidrag 
  Kassaflöde 
  Resultat 
  Reviderat 
  Realism 
  Annat 
  Svarstext 
  Oviktigt 
  Ganska oviktigt 
  Varken viktigt eller oviktigt 
  Ganska viktigt 
  Mycket viktigt 
   
26 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   

27 Matris När det gäller det fysiska företaget bedömer jag framför allt: 
  Frågetext 
  Ordning och reda 
  Aktivitet 
  Lager 
  Inventarier 
  Annat 
  Svarstext 



 

 
 

  Oviktigt 
  Ganska oviktigt 
  Varken viktigt eller oviktigt 
  Ganska viktigt 
  Mycket viktigt 
   
28 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   
29 Matris När det gäller säkerheterna bedömer jag framför allt: 

  Frågetext 
  Aktuellt värde 
  Tidsrisk (värde i framtiden) 
  Realisationsrisk (värde vid obestånd) 
  Annat 
  Svarstext 
  Oviktigt 
  Ganska oviktigt 
  Varken viktigt eller oviktigt 
  Ganska viktigt 
  Mycket viktigt 
   
30 Fritext Om du svarade "annat", vad är det? 

   
31 Matris Jag lägger stor vikt vid bedömning av: 

  Frågetext 
  Balansräkning senaste bokslut 
  Resultaträkning senast bokslut 
  Balansrapport senaste kvartalet 
  Resultatrapport senaste kvartalet 
  Balansprognos kommande kvartalet 
  Resultatprognos kommande kvartalet 
  Balansprognos kommande året 
  Resultatprognos kommande året 
  Kassaflöde senaste bokslut 
  Kassaflöde senaste kvartalet 
  Kassaflödesprognos kommande kvartalet 
  Kassaflödesprognos kommande året 
  Revisionsberättelsen 
  Annat 
  Svarstext 
  Oviktigt 
  Ganska oviktigt 
  Varken viktigt eller oviktigt 
  Ganska viktigt 
  Mycket viktigt 
   
32 Fritext Om du bedömer "annat", vad är det? 

   

33 Matris 
Om ett företag inte beviljas en kredit beror det på brister 
avseende: 

  Frågetext 
  Personen 
  Affärsidén 
  Siffermaterialet 



 

 
 

  Säkerheter 
  Företagsbesök 
  Annat 
  Svarstext 
  Nästan aldrig 
  Sällan 
  Varken eller 
  Ofta 
  Nästan alltid 
   
34 Fritext Om du svarade "annat", vad är det? 

   
35 Matris Det är viktigare för mig att..: 

  Frågetext 

  
Bedöma varje företag enligt de bedömningsregler som banken 
har än att bedöma varje kund utifrån dess speciella situation 

  Betona de finansiella bedömningarna än de icke-finansiella 
  Betona säkerheter mer än företagets intjänandeförmåga. 

  
Försöka göra en optimal bedömning från början snarare än att 
sträva efter en långsiktig kundrelation 

  
Skaffa en "skötselborgen" snarare än att uppnå en långsiktig 
kundrelation 

  
Fokusera mer på säkerheter när jag bedömer nystartade företag 
än etablerade 

  Lägga tid på stora företagskrediter än små 

  Boksluten är reviderade i nya företag än i äldre företag 

  
Boksluten är reviderade för nya företagskunder än för 
befintliga företagskunder 

  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska llitet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   

36 Matris 
Jag använder mig av logiskt/analytiskt förhållningssätt när jag 
skall besluta om krediter till... 

  Frågetext 
  nya företag 
  etablerade företag 
  traditionella företag 
  innovativa företag 
  tillverkande företag 
  handelsföretag 
  befintliga företagskunder 
  nya företagskunder 
  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 



 

 
 

   

37 Matris 
Jag använder mig av magkänsla/intuition när jag skall besluta 
om krediter till... 

  Frågetext 
  nya företag 
  etablerade företag 
  traditionella företag 
  innovativa företag 
  tillverkande företag 
  handelsföretag 
  befintliga företagskunder 
  nya företagskunder 
  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   
38 Matris Tag ställning till följande påståenden: 

  Frågetext 

  Det är svårt att bedöma ett företags kreditvärdighet 
  Det är omoraliskt att ta risker med spararnas pengar 
  Jag tar stor hänsyn till att kunden blir nöjd med mitt arbete 
  Jag strävar efter att behålla företagskunderna i banken 

  
Jag tar stor hänsyn till att bankledningen blir nöjd med mitt 
arbete 

  Jag gör oftast kreditbedömningar själv 

  Jag föredrar att ta beslut i grupp framför individuella beslut 

  
Bedömningarna av siffrorna och entreprenören brukar 
överensstämma 

  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   
39 Matris Tag ställning till följande påståenden: 

  Frågetext 
  Jag beviljar sällan krediter med hög risk 

  
Jag gör allt för att riskerna för banken skall bli så små som 
möjligt 

  Risker kan man bara ta när det gäller små belopp 

  
De krediter med hög risk som jag har beviljat har nästan alltid 
utvecklats positivt 

  Riskbedömningen påverkas av företagets storlek 
  Jag är villig att ta risker vid kreditgivning 

  Min riskbedömning påverkas av längden på kundrelationen 

  
Vid kreditbedömning fokuserar jag på företagets 
marknadsrisker 



 

 
 

  Vid kreditbedömning fokuserar jag på företagets kreditrisker 

  
Vid kreditbedömning fokuserar jag på företagets operationella 
risker 

  Låneräntan påverkas av kundrelationens längd 

  
Vid kreditbedömning är risken vid en betalningsinställelse 
viktig att bedöma 

  
Vid kreditbedömning är risken för en betalningsinställelse 
viktig att bedöma 

  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   
40 Matris I mitt arbete påverkas jag av: 

  Frågetext 
  bankens kreditpolicy 
  bankens kreditmall 
  kapitaltäckningsreglerna 
  bankens sätt att utvärdera min arbetsinsats 
  bankens lönesättningsprinciper 
  kollegornas åsikter 
  mina egna åsikter 
  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   

41 Matris 

I denna fråga vill vi att du tänker på ett fall där du tillstyrkte 
lånet. Var vänlig uppskatta i vilken utsträckning följande 
påståenden stämmer med ditt valda fall: 

  Frågetext 

  Företagaren (F) beskrev sin tidigare erfarenhet, utbildning etc. 
  F beskrev sina ambitioner och drivkrafter 
  F berättade hur han/hon startade sitt företag 
  F beskrev de nätverk som han/hon har kontakt med 
  F berättade om sin revisor/rådgivare 

  
F berättade om den företagsinkubator som han/hon hade 
kontakt med 

  F beskrev sin affärsidé 
  F beskrev marknaden 

  F berättade att han/hon hade påbörjat att marknadsföra sin idé 
  F beskrev utvecklingspotentialen med sin idé 
  F redovisade den ekonomiska planen för sin idé 
  F talade om nyttan för honom/henne själv 
  F talade om nyttan för banken 

  
F talade om hur båda parter skulle komma att vinna på 
affärsrelationen 



 

 
 

  
F visade på möjligheterna med affärsrelationen för både F och 
banken 

  F visade med sitt sätt hur entusiastisk F var över sitt företag 

  
F visade hur mycket energi han/hon var beredd att lägga ner på 
företaget 

  F redogjorde öppet och ärligt för företagets situation 

  F visade att han/hon vet vad det innebär att driva ett företag 

  
F använde sitt kroppsspråk för att förstärka det han/hon talade 
om 

  
F använde liknelser/metaforer för att förstärka det han/hon 
talade om 

  F använde bilder och/eller diagram i sin beskrivning 
  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   
42 Matris De nya kapitaltäckningsreglerna: 

  Frågetext 
  Påverkar mitt sätt att arbeta med kreditbedömning 
  Påverkar kreditbedömningen på ett positivt sätt 
  Påverkar kreditbedömningen på ett negativt sätt 
  Förenklar kreditbedömningen 
  Försvårar kreditbedömningen 
  Gör att fler riskfyllda krediter kan beviljas 
  Gör att färre riskfyllda krediter kan beviljas 
  Gör det enklare att bedöma risker 
  Gör det svårare att bedöma risker 
  Gör det viktigare med bedömning av personen 
  Gör det viktigare med bedömning av affärsidén 
  Gör det viktigare med bedömning av siffermaterialet 
  Gör det viktigare med bedömning av det fysiska företaget 

  
Gör det viktigare med intuition/magkänsla vid 
kreditbedömning 

  Gör det viktigare med logik/analys vid kreditbedömning 
  Gör det svårare att bevilja krediter till företag 
  Gör det lättare att bevilja krediter till företag 
  Innebär höjda låneräntor för företag 
  Innebär sänkta låneräntor för företag 
  Innebär minskade kreditförluster 
  Innebär ökade kreditförluster 
  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   

43 Matris 
Jag får information som jag kan använda vid 
kreditbedömningen från: 



 

 
 

  Frågetext 
  den kreditsökande företagaren 
  sociala föreningar (t ex Rotary) 
  idrottsföreningar 
  vänner/grannar 
  släkt 
  arbetskamrater på banken 
  andra bankkontor 
  andra banker 
  revisorer 
  redovisningskonsulter 
  jurister/advokater 
  andra företagskunder 
  konkurrenter 
  medlemmar i bank-/lokalstyrelse 
  branschexperter 
  upplysningsföretag 
  privata investerare (företagsänglar) 
  ALMI 
  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer  ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   
44 Matris Den information jag får via mina nätverk avser: 

  Frågetext 
  Personen 
  Affärsidén 
  Siffermaterialet 
  Säkerheter 
  Det fysiska företaget 
  Svarstext 
  Stämmer inte alls 
  Stämmer ganska litet 
  Varken eller 
  Stämmer  ganska mycket 
  Stämmer helt och hållet 
   
 Tacksida Tack för att du svarade på enkäten! 
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Bilaga 2, Följebrev 
Till Kredithandläggare företag 
 
Forskningsenkät ”Kreditgivning till små- och medelstora företag” 
 
Vi skriver till Er som arbetar som kredithandläggare på företagssidan. Vår forskargrupp vid Högskolan 
i Halmstad driver ett forskningsprojekt om kreditgivning till företag. Det är ett väsentligt och aktuellt 
ämne, med stor betydelse för såväl för företag och banker som hela samhället. Vi är därför mycket 
angelägna om att Ni deltar i undersökningen. Ju fler svar vi erhåller desto säkrare blir 
forskningsresultaten.  
 
Studien ingår i en större forskningssatsning avseende kommersialisering av affärsmodeller som 
bedrivs inom forskningsmiljön CIEL – Centrum för Innovations-, entreprenörskaps- och 
lärandeforskning – vid Högskolan i Halmstad. 
 
Forskarna inom det aktuella projektet består av forskningsledaren professor Mike Danilovic, ek dr Pia 
Ulvenblad och fil lic/jur kand Per-Ola Ulvenblad samt magisterstudenterna Stina Johansson, Josefina 
Thorén, Lina Engdahl och Sofia Roos. 
 
Vi vill betona att alla svar behandlas strikt konfidentiellt, både avseende individ, bankkontor som 
bank. Era svar kommer att ingå i ett statistiskt material, där inte individ, bankkontor eller bank kan 
urskiljas. 
 
Enkäten besvaras på webben med stöd av enkätverktyget Quicksearch . Ni kommer till enkäten genom 
att klicka på länken längst ner i detta mail. 
 
Vi ser gärna att enkäten besvaras via webben så snart det är möjligt och helst inom en vecka. Den tar 
ca 15-20 minuter att fylla i. För det fall att ni bedömer att det är lämpligare att en kollega fyller i 
enkäten kan ni vidarebefordra detta mail till kollegan. Om det är så att ni inte har någon kreditgivning 
till företag på ert kontor ber vi er att besvara den första frågan i enkäten. 
 
Vi vill på förhand framföra ett stort tack för er insats. Vid eventuella frågor eller önskemål om att ta 
del av studiens resultat så kontakta gärna Per-Ola Ulvenblad enligt nedan.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Per-Ola Ulvenblad 
Fil lic, företagsekonomi/jur kand 
Tel 035/167 546 
Email: Per-Ola.Ulvenblad@hh.se 
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Bilaga 3, Följebrev vid påminnelse 
Till Kredithandläggare företag 
  
Forskningsenkät ”Kreditgivning till små- och medelstora företag”  
 
För någon vecka sedan fick Ni en enkät om kreditgivning till företag. Vi hoppas att vi inte tar för 
mycket av er tid, men vill gärna påminna om enkäten. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni ville 
besvara den.  
 
Vår forskargrupp vid Högskolan i Halmstad driver ett forskningsprojekt om kreditgivning till små- och 
medelstora företag. Det är ett väsentligt och aktuellt ämne, med stor betydelse för såväl företag och 
banker som hela samhället. Vi är därför mycket angelägna om att Ni deltar i undersökningen. Ju fler 
svar vi erhåller desto säkrare blir forskningsresultaten. 
 
Studien ingår i en större forskningssatsning avseende kommersialisering av affärsmodeller som 
bedrivs inom forskningsmiljön CIEL – Centrum för Innovations-, entreprenörskaps- och 
lärandeforskning – vid Högskolan i Halmstad.  
 
Forskarna inom det aktuella projektet består av forskningsledaren professor Mike Danilovic, ek dr Pia 
Ulvenblad och fil lic/jur kand Per-Ola Ulvenblad samt magisterstudenterna Stina Johansson, Josefina 
Thorén, Lina Engdahl och Sofia Roos. 
 
Vi vill betona att alla svar behandlas strikt konfidentiellt, både avseende individ, bankkontor och bank. 
Era svar kommer att ingå i ett statistiskt material, där inte individ, bankkontor eller bank kan urskiljas. 
 
Enkäten besvaras på webben med stöd av enkätverktyget Quicksearch. Ni kommer till enkäten genom 
att klicka på länken längst ner i detta mail. 
 
Vi ser gärna att enkäten besvaras så snart det är möjligt och helst inom en vecka. Den tar ca 15-20 
minuter att fylla i. För det fall att ni bedömer att det är lämpligare att en kollega fyller i enkäten kan ni 
vidarebefordra detta mail till kollegan. Om det är så att ni inte har någon kreditgivning till företag på 
ert kontor ber vi er att besvara den första frågan i enkäten. 
 
Vi vill på förhand framföra ett stort tack för er insats. Vid eventuella frågor eller önskemål om att ta 
del av studiens resultat så kontakta gärna Per-Ola Ulvenblad enligt nedan. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Per-Ola Ulvenblad 
Fil lic, företagsekonomi/jur kand  
Tel 035/167 546  
Email:         Per-Ola.Ulvenblad@hh.se  


