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Förord 
 
Arbetet med en uppsats är sällan en rak väg. Vår har haft sina mer eller mindre skarpa 
svängar. Idéer har stötts och blötts, raderats och kasserats, för att slutligen resultera i denna 
studie. Guide under denna resa har varit vår handledare Emil Numminen, till vem vi vill rikta 
ett stort tack för uppriktig kritik och en avsevärd del goda råd. Utan din medverkan hade vi 
idag inte kunnat presentera denna uppsats. 
 
Avgörande för studiens genomförande har även representanterna från de medverkande 
företagen varit. Deras kunskap och erfarenhet i ämnet utgör en central del av det resultat vi 
presenterar. Slutligen så vill vi vända ett tack till opponenterna av uppsatsen för bra 
rekommendationer och synpunkter. Sammantaget så har all utomstående hjälp tillsammans 
med en omfattande insatts av vår grupp resulterat i den uppsats ni har framför er. God 
läsning! 
 
 
Johnny Autio, Florentina Imeri och Frida Nilsson  
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Sammanfattning 
 
Titel:   Finansiering av små- och medelstora företag, Baselöverenskommelsens 

inverkan på finansieringsbeslut  
 
Författare: Johnny Autio, Florentina Imeri och Frida Nilsson 
  
 
Handledare: Emil Numminen 
 
Institution: Institutionen för Industriell Ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi 
 
Syfte: Genom denna undersökning vill vi bidra till en förbättrad förståelse för hur      

SMF förhåller sig till den påverkan som Baselöverenskommelsen har på 
finansieringsklimatet.  

 
Metod: För utförandet av vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Detta för att på bästa möjliga sätt få en klar bild av vad det är 
som påverkar SMFs finansieringsbeslut och hur de resonerar kring detta. 

 
Slutsats: SMF påverkas på ett antal olika sätt av Baselreglerna och man har olika 

metoder för att förhålla sig till detta. Vi har sett att de intervjuade 
företagen har valt delvis skilda metoder för att förhålla sig till den 
finansiella situationen samt att det förefaller vara så att företagets 
finansiella förutsättningar kan spela en roll i dessa val. 
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Abstract 
 
Title: Small and medium sized Enterprise financing, the Basel commitments’      

impact on financial decisions  
 
Authors:   Johnny Autio, Florentina Imeri och Frida Nilsson 
 
Supervisor: Emil Numminen 
 
Institution: Institution for Industrial Economy, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:   Bachelor´s thesis in Business Administration 
 
Purpose:  What we aim to achive with this thesis is to contribute to a better 

understanding of how SME relate to the impact that the Basel 
commitments’ have on the financial climate. 

 
Method:  The chosen method for this study is qualitative interviews. We chose this 

scientific approach because we believe that it will give us the best picture 
of what effects SME financing. We also believe that it will permit us to 
discover the underlying reasoning.  

 
Results:  SME are affected in many ways by the Basel accords and use diverse 

procedures to manage this. We have become aware of that SME partly 
adopt different methods to cope with the financial situation. Further we 
have observed that the financial condition of the SME influence this 
selection. 
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1 Inledning 
 

Den här uppsatsen börjar med en presentation och bakgrund av det område inom vilket vi har 
valt att skriva vårt examensarbete. Här presenteras också vad vi ämnar undersöka, hur och 
varför. 

 
1.1 Reglering av bankerna 
 

2008 gick investmentbanken Lehman Brothers i konkurs och skapade stor osäkerhet på den 
globala finansmarknaden (Lehmankraschen- så gick den till, 2013). Ekholm (2013) beskriver 
hur den internationella finansmarknaden påverkades av den finansiella oreda som 
Lehmankraschen kom att bli en symbol för och hur den i kölvattnet förde med sig en debatt 
kring begränsningar och skärpta krav på den finansiella marknaden. I princip handlade 
debatten enligt samma författare om den globaliserade finansmarknadens effektivitet och 
fördelar, mot den osäkerhet och de spridningseffekter globaliseringen kan ha, där en 
Lehmankrasch är ett typexempel. I Sverige har på senare tid allt större krav ställts på 
bankerna och dessa krav påstås också ha följts på ett plikttroget sätt (Ekholm, 2013).  
 
King och Tabert (2011) beskriver hur krafttag har tagits för att motverka uppkomsten av 
bankkriser i likhet med Lehmankraschen. De förklarar hur den första versionen av 
Baselreglerna redan 1988 introducerades som ett internationellt initiativ med ambition att 
stärka bankers kapitalbuffert. Detta skulle möjliggöras genom att lagstadga om att bankerna 
ska ha en hållfast kapitalreserv för att bättre stå emot kriser. Baselreglerna i sin första 
tappning visade sig dessvärre, enligt författarna, inte vara en mirakelmedicin för bankerna, 
utan världen har fått uppleva nya finansiella kriser sedan deras införande. 2013 infördes den 
tredje och senaste versionen av Baselreglerna, nämligen Basel III (King & Tabert, 2011). 
Denna tappning präglas av skärpta regler rörande kapitalbuffert som ämnar höja både 
kvaliteten som kvantiteten av kapitalet (ibid). Detta innebar att företagen måste visa på en 
gedignare säkerhet för att teckna banklån och även kostnaderna kan komma att bli högre för 
den här typen av finansiering (Angelkort & Stuwe, 2011).  

 
1.2 SMF och Baselreglernas påverkan 
 

Ett samhälle och den dynamik som finns där på olika plan kan enligt Menard och Shirley 
(2008) upplevas som en komplex konstruktion. Samma författare beskriver vidare hur det i 
samhället finns ett samspel mellan normskapande institutioner (likt myndigheter) och 
organisationer (t.ex. företag), där myndigheterna sätter ramarna och företagen hittar ett sätt att 
förhålla sig till dessa. Det här är ett samspel som kan ta sig uttryck som den interaktion som 
sker mellan de myndigheter som skapat Baselreglerna och de företag som lever under dessa. 
Införandet av Baselreglerna innebär att finansmarknaden arbetar med hårda krav på sig och 
reglerna för kreditgivning har skärpts i och med Baselreglernas införande. Frågan är bara vad 
de åtstramningar som Baselreglerna har inneburit, har haft för praktiska konsekvenser.  
 
Enligt The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (2011) påverkas olika 
företag av förändringar i förutsättningarna för finansiering på olika sätt. Särskilt intressant kan 
det vara för hur små och medelstora företag (SMF) – den typ av företag som till störst del 
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antas påverkas av dessa regler (ACCA, 2011)- upplever den finansiella situationen som är ett 
resultat av reglerna. Även om det i fallet med SMF rör sig om de mindre bolagen på 
marknaden så ska deras bidrag till den totala ekonomin inte förringas. Enligt ACCA (2011) 
bidrar SMF med ungefär hälften av all produktion i privat sektor och utgör därför en 
betydande del av den globala ekonomin, vilket gör att de tillskriver frågan stor relevans. 
ACCA (2011) poängterar dock att den nämnda negativa påverkan av Baselreglerna på SMF 
fortfarande i stort är outforskad men att många anser att det är så att påverkan i högsta grad 
finns där samt att reglernas påverkan på just SMF antas vara oproportionerligt stor. De lyfter 
fram en misstanke om att kreditåtstramande åtgärder har större effekt på SMF, som i större 
utsträckning än stora bolag är beroende av banklån för sin finansiering. Effekten av 
åtstramningarna riskerar enligt ACCA (2011) att bli uteblivna potentiellt lönsamma 
investeringar.  
 
En del artiklar har framtagits för att kartlägga den påverkan som Baselreglerna innebär på den 
finansiella marknaden. Genom studier av det som finns skrivet på området kan man 
identifiera i alla fall fyra konkreta områden där dessa regler påverkar företagen. I en 
undersökning utförd i Irland (Carey & Flynn, 2005) -i samband med införandet av Basel II- 
konstaterade man att banklånen blivit dyrare under de 2 år som undersökningen genomfördes. 
Även Angelkort och Stuwe (2011) bedömde att riskerna för högre kostnader för lånat kapital 
förelåg när de uppskattade effekterna av Basel III på SMF, sammantaget så har dessa studier 
visat på ökade kostnader för extern finansiering. På samma gång konstaterade Angelkort och 
Stuwe (2011) att även kraven på företags skuldsättningsgrad skärps i och med Baselreglerna 
och detta är ytterligare ett område som har berörts. Informationskraven har även de påverkats 
av införandet. En studie gjord av Silver och Vegholm (2009) visade att mer hårda data krävs 
hos företagen vid belåning och att informationskraven således har skärpts. Exempelvis i 
Turkiet, där Basel II hade en lång implementeringstid (avslutades 2012), finns belägg för att 
SMF gått från en informell belåningsprocess till att i mycket större utsträckning bygga på 
transparens i företagen(Bayrakatar, 2015). Detta ser författaren som något som har visat sig 
positivt för större SMF, medan mikroföretag och nystartade mindre SMF varit förlorarna. 
Krav på säkerheter vid belåning är ett fjärde område som berörts av Basel-ackorden. Enligt 
Bank for International Settlements (2015) har bankers förfaringssätt gällande hur kreditrisk 
beräknas och hanteras i och med implementeringen av Baselackorden både förfinats och 
utförs med sofistikerade riskbedömningssystem. Angelkort och Stuwe (2011) anser även de 
att ytterligare en effekt av implementeringen av ackorden har varit att säkerhetskraven skärpts 
för SMF. 

 
1.3 Finansieringsalternativ för SMF 
 

När det gäller deras finansiering av svenska SMF så anger Sveriges Riksbank (2011) att 
denna år 2011 till näst intill en tredjedel bestod av banklån, vilket innebär att SMF till hög 
grad är beroende av banksektorn för sin finansiering. Dessutom påpekar Silver och Vegholm 
(2009) att en stor del av SMF inte har några alternativa finansiärer än just bankerna. Eventuell 
påverkan på SMFs förhållande till finansiella regelverk av bankvärlden är således av intresse, 
inte bara för företagen själva utan även för samhället i stort. 
 
Vilka verktyg har då SMF för att förhålla sig till den verklighet som bjuds? Berger och Udell 
(2006) presenterar en rad externa finansieringsalternativ som är av relations- och 
transaktionstyp och därmed kräver en varierande grad av hårda data, såsom finansiell 
information och fasta tillgångar. Det skiftande kravet på hårda data likt finansiell information 
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gör, enligt författarna, att det finns varianter som passar både informationsmässigt 
transparenta, likväl som icke-transparenta kunder. Det finns alltså en rad olika 
finansieringsalternativ till förfogande för SMF att välja mellan och möjligheterna att 
kombinera finansieringsalternativ i företagets kapitalförsörjning är stor.  

 
1.4 Analys av företags finansieringsbeslut 
 

För att förklara logiken bakom hur företag väljer ur den tillgängliga mix av både interna och 
externa finansieringsalternativ som presenterats ovan, så kan Pecking Order-teorin (PO) 
(Myers, 1984) användas. Myers (1984) förklarar den teorin som en finansierings- och 
kapitalstrukturteori som sätter i fokus den preferensordning (pecking order) som företag 
väljer. Enligt PO föredras finansiering som skapar en låg grad asymmetrisk information och 
förstavalet är då internt finansierade medel. Atiyet (2012) beskriver denna modell som en 
modell som fokuserar på företagens preferensordning av finansieringsalternativ under 
påverkan av asymmetrisk information, vilket passar bra i sammanhanget. 

 
1.5 Hur förhåller sig SMF till sin finansiering? 
 

SMF utgör, som framgått, en betydande del av den ekonomi som driver landet framåt och kan 
därför antas vara en viktig faktor i samhället att ta hänsyn till. Tar man sedan hänsyn till deras 
omfattande exponering mot banksektorn som finansiär (Sveriges Riksbank, 2011) så kan man 
konstatera att det är angeläget att undersöka hur förhållandet mellan dessa två parter fungerar. 
Hittills har en del forskats och skrivits om Baselreglernas påverkan på den finansiella realitet 
som SMF lever under. Vad forskare däremot inte visat intresse för är det omvända 
perspektivet; hur Baselreglerna upplevs ur SMFs perspektiv. Det finns en kunskapslucka och 
bristande kännedom av de resonemang som SMF för, med avsikt att förhålla sig till den 
finansieringssituation som man står inför. För att kunna uppnå förbättrad vetskap gällande 
SMFs agerande finns det därför utrymme för en undersökning, där representanter för SMF får 
ange de motiv som företaget anser ligga till grund för hur man förhåller sig till de områden 
inom finansiering där Baselreglerna antas ha störst påverkan.  
 
Vi avser göra en undersökning där empirin tolkas mot den bakgrund som ges av 
Baselöverenskommelserna och de finansieringsalternativ som SMF har att tillgå. 
Baselreglerna reglerar den finansiella marknad som SMF befinner sig på, men samtidigt 
behöver man vara ödmjuk inför att det kan finnas andra påverkande krafter som hamnar 
utanför uppsatsens undersökningsområde, såsom räntelägen och finansiell kunskap i 
företagen. 

 
1.6 Problemformulering 
 

SMF i Sverige verkar i en miljö med stränga regleringar på den finansiella marknaden. Hur 
förhåller sig SMF till de finansiella faktorer som till störst del antas påverkas av 
Baselreglerna? 

 
1.7 Syfte 
 

Genom denna undersökning vill vi bidra till en förbättrad förståelse för hur SMF förhåller sig 
till den påverkan som Baselöverenskommelsen har på finansieringsklimatet.  
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1.8 Avgränsning 
 

Vi har valt att fokusera på kategorin små- och medelstora företag i detta arbete. Sju företag 
tillhörande varierande branscher har intervjuats att för erhålla en relativt stor mängd data, men 
som samtidigt är hanterbar inom loppet av den tidsram som vi arbetar under. 

 
1.9 Disposition 
 

I det följande kapitlet, kapitel två, presenteras de teorier vi använt oss av då vi arbetat med, 
och analyserat vår uppsats. I det tredje kapitlet presenters den metod som vi har använt oss av 
då vi utfört våra undersökningar. I kapitel fyra presenterar vi våra respondenter och empirin 
från de företag som medverkat i studien och efter det i kapitel fem analyseras denna empiri 
utifrån vår teoriram. Till sist i kapitel sex framför vi vår slutsats och avrundar arbetet. 
 
  



Johnny Autio, Florentina Imeri och Frida Nilsson    Finansiering av små- och medelstora företag
   
 

 10 

 
2 Teori 
 

I det andra kapitlet presenteras de finansiella teorier som vi har baserat vårt arbete på och 
använt för analys av studien. Här presenteras även annan teori som är relevant för 
uppsatsen. 

 
2.1 Nyinstitutionell ekonomi 
 

Den här uppsatsen handlar om SMF och deras förhållande till finansiering och regler som 
gäller på finansieringsmarknaden. För att få ett perspektiv på hur olika fenomen -likt företag 
och myndigheters beslut- förhåller sig till varandra i ett samspel vill vi inleda det här kapitlet 
med en introducerande text om hur detta samspel kan betraktas. Detta perspektiv är hämtat 
från teoriområdet nyinstitutionell ekonomi (NIE). 
 
Menard och Shirley (2008) menar att det finns brister i det neoklassiska ekonomiska synsättet 
i och med antaganden om att samtliga aktörer på marknaden har perfekt information och 
agerar rationellt, samtidigt som transaktioner är kostnadslösa och omedelbara. Författarna 
förespråkar att man i vissa fall i stället bör använda sig av NIEs tankesätt för att hantera dessa 
situationer. De menar vidare att använda ett synsätt i enlighet med NIE innebär att man tar 
hänsyn till avsteg från de ovan nämnda neoklassiska antagandena och i analysen tar hänsyn 
till de avvikelser från bland annat perfekt information och rationellt beteende som kan finnas 
på marknaden. Detta synsätt innebär vidare, enligt samma författare, att man studerar bland 
annat de formella institutioner likt regler och lagar som skapas i samhället för att uppnå de 
målsättningar för riskreducering som samhället, i och med förutsättningar likt bristande 
information, har. Institutionernas formella och informella normer bidrar därmed enligt samma 
resonemang till att forma organisationernas beteenden genom att på olika sätt ge agenterna -
till exempel bankanställda och företagsledare- incitament att följa en viss riktning. Enligt NIE 
är en marknadsekonomis kapacitet beroende av hur de formella och informella institutionerna 
och de olika organisationsformerna i samhället förmår underlätta samarbete och 
genomförandet av transaktioner (Menard & Shirley, 2008).  
 
Menard och Shirley (2008) diskuterar begreppet NIE vidare: NIE kan enligt ovan sägas vara 
studien av institutioner och deras agerande i samklang med organisationer och aktörernas 
mentala modeller. I konkreta termer innebär institutioner skrivna och oskrivna regler, lagar 
och normer som mänskligheten använder sig av i tillvaron för att skapa ordning, såsom 
formella regler likt myndighetsregleringar och lagar, men även oskrivna regler och praxis. 
Organisationer är i klartext företag, marknader, politiska partier och andra aktörer som 
genomför eller underlättar transaktioner. Det kan även bland annat vara sådant som på något 
sätt sätter ett ramverk för att organisera aktiviteter. Till dessa avgränsningar kan läggas 
mentala modeller som är de subjektiva uppfattningar som organisationers företrädare erhåller 
genom att i sin egen uppfattningsvärld behandla inlärning och externa förändringar (North, 
1991). 
 
Den här uppsatsen behandlar förändringar i en institution, Baselregelverket, och dess 
påverkan på organisationerna; bankerna och företagen. I en artikel av Douglas North (1991) 
diskuteras fenomenet institutionell förändring och hur förhållandet mellan institutioner och 
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organisationer fungerar i en sådan kontext. Han förklarar att källan till institutionella 
förändringar är de möjligheter som organisationernas företrädare – i det här fallet politiska 
ledare- ser. Vidare förklaras hur en vilja till institutionell förändring växer fram i 
organisationerna genom inlärning och externa förändringar tolkade i en subjektiv 
uppfattningsvärld. Ur detta kan sedan enligt författaren, förändringar (likt 
Baselöverenskommelserna) uppstå, som en produkt av externa förändringar likt tidigare 
nämnda kriser och som en produkt av inlärning. Han förklarar senare att förändringen alltid är 
en avvägning av huruvida en förändring av det institutionella ramverket är värd att göra 
relativt de effekter den kan ha jämfört med nuvarande ramverk. Beslut för förändring tas 
sedan enligt North (1991), i enlighet med de intressen som främjar de organisationer med 
starkast förhandlingskraft och där minsta motstånd nås.  
 
Den här uppsatsen behandlar just ett problem rörande förändringar i institutionella regler, i 
och med myndighetsnormerna i Baselregelverket. Organisationerna som i första hand berörs 
av regelverket är de båda parterna på den finansiella marknaden; långivarna och låntagarna. I 
den här uppsatsen är som bekant fokus på de låntagare som utgörs av SMF. Ser man till den 
förändring som är aktuell för analys så är det den förändring som Baselöverenskommelserna 
har inneburit för SMF.  

 
2.2 Utlåningstekniker 
 

Tidigare i kapitlet beskrivs den bild som förmedlas av Menard och Shirley (2008) där företag 
är organisationer som förhåller sig till de regelverk som ges av myndigheterna. Berger och 
Udell (2006) påpekar att genom ändringar i regelverken kan myndigheterna förändra 
balanserna på marknaden för finansiering och i och med detta utöva stor påverkan på hur 
tillgängligheten på olika krediter ser ut för SMF. Förväntade effekter av Baselreglerna väntas 
vara höjda krav på säkerheter vid lån, stärkta krav på skuldsättningsgradens nivåer, högre 
kapitalfinansieringskostnader samt hårdare kontroll av bankernas lånekunder1. För att förstå 
de effekter som den här typen av förändringar i lånemarknadens förutsättningar kan ha 
behöver vi en tydlig bild av vilka komponenterna på denna marknad är.  
 
Berger och Udell (2006) förklarar att man vanligen talar om två typer av utlåningstekniker; 
dels transaktionslån som bygger på hårda kvantitativ data och fokuseras helt på transparenta 
låntagare och dels relationsutlåning som bygger på mjuk kvalitativ information och används 
för icke-transparenta låntagare. Författarna menar dock att man behöver fördjupa bilden av 
dessa typer av belåning genom att mer exakt definiera vilka typer av lån det rör sig om. Detta 
säger Berger och Udell (2006) vara särskilt viktigt, eftersom flera av de lånetyper (såsom 
leasing och factoring) som betraktas som transaktionslån även riktar sig till icke-transparenta 
låntagare. Varianterna på krediter kan därmed sinsemellan skilja sig åt på enstaka eller flera 
punkter. Det kan röra sig om skillnader i sådant som primära informationskällor, 
lånekontraktets struktur och skillnader i strategier och mekanismer för övervakning. Nedan 
presenteras ett urval av de olika tekniker för belåning identifierade av Berger och Udell 
(2006) och som är relevanta för uppsatsen: 
 

- Utlåning baserad på finansiell information hos låntagaren: Det här är en kredittyp av 
transaktionstyp ämnad för informationsmässigt transparenta företag. Den baseras på 
styrkan i den finansiella rapporten från låntagaren och är beroende av konkret 

                                                
Se appendix, bilaga 1 samt 2.3.2.
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finansiell information. För detta ställs två krav: det första är att låntagaren måste ha 
seriöst dokumenterad information rörande bolagets ekonomiska ställning och för det 
andra måste låntagaren även kunna visa att den finansiella ställningen är stark. 
Långivaren ser låntagarens framtida kassaflöde som primär källa för återbetalning.  
 

- Tillgångsbaserad utlåning: Är av transaktionstyp där kundfordringar och inventarier i 
företaget används som grund för tillhandahållande av rörelsekapital. Täta 
utvärderingar görs av underlagen för kapitalutlåningen och det tillgängliga kapitalet 
avgörs av underlagets storlek. Den här finansieringstypen används ofta som 
andrahandskälla för kredit tillsammans med relationsutlåning, utlåning baserad på 
finansiell information hos låntagaren och utlåning baserad på kreditpoäng. I de fall när 
den tillgångsbaserade utlåningen sätter gränsen för kreditgivningen så är det 
säkerhetens värde som sätter gränsen snarare än företagets finansiella information, 
som i de övriga fallen. 
 

- Factoring: Factoring innebär att företag finansieras genom att en ”långivare” tar över 
(köper) fordran från ”låntagaren”. Istället för att fokusera på det totala värdet eller risk 
för företaget så fokuseras istället värdet av en underliggande tillgång. Factoring är en 
kreditform av transaktionstyp eftersom värderingen av fakturorna grundar sig på 
finansiell information gällande det företag som ska betala fakturan. På så sätt kan det 
vara en källa för icke-transparenta företag att få kredit till villkor som i grunden 
baseras på deras, i sin tur, transparenta kunder. 

 
- Utlåning med fast tillgång som säkerhet: Den här låneformen innebär att företaget 

finansieras genom utlåning mot tillgångar som har lång livslängd och i normalfallet 
inte säljs av företaget som till exempel motorfordon, fastigheter och utrustning. 
Huvudsakliga skillnaden mellan den här metoden och tillgångsbaserad utlåning är att i 
det här fallet är det en specifik, identifierad, fast tillgång som är säkerhet till lånet. I 
normalfallet används den här typen av lån med en avbetalningsplan som understiger 
tillgångens livslängd, så att lånet alltid ska understiga tillgångens värde. Under lånets 
avbetalningstid övervakas låntagarens betalningsförmåga och visar det sig att denne 
inte sköter lånet så har långivaren rättighet till den tillgång som utgör säkerheten.  
 

- Leasing: Innebär att företag köper en tillgång som man sedan ingår ett slags hyresavtal 
på. Det är en mycket vanlig metod som används av många företag vid köp av fordon 
och utrustning. Leasing är en kredittyp av transaktionstyp som bygger på den 
underliggande tillgångens värde. Eftersom leasing fungerar på det sättet så är det en 
metod som även passar för icke-transparenta företag  

 
- Relationsutlåning: Enligt denna utlåningsteknik förlitar sig den finansiella 

institutionen på mjuk information. Informationen samlas in över tid genom 
finansinstitutets direkta kontakt med låntagaren och även genom observation av 
SMF:s resultat. Informationen som långivaren bygger sin bedömning på kan också 
vara kontakter med företagets leverantörer, kunder och närliggande verksamheter. 

 
- Handelskredit: Handelskrediter är en källa till kortfristig finansiering och är ett 

användbart verktyg för växande företag, speciellt i företag med svaga finansiella 
system. Genom att betalning till leverantören inte sker omedelbart utan efter en 
bestämd tid leder det till att det sätts mindre press på kassaflödet än vad som sker vid 
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omedelbar betalning. Den här typen av finansiering hjälper företag hantera och minska 
kapitalkraven. Det är varken en kredittyp av renodlad transaktions- eller relationstyp.  

 
2.2.1 Infrastruktur för belåning av SMF 
 

Utöver befintliga lånetekniker identifierar Berger och Udell (2006) en belåningsrelaterad 
infrastruktur som de anser påverkar hur olika typer av belåning är lönsamma. Det handlar om 
formella och informella institutionella uttryck likt informationsflöden, juridiska frågor, 
konkurslagstiftning, den sociala miljön samt beskattning och regleringar. I den här uppsatsen 
är intresset i första hand riktat mot de effekter som har sitt ursprung i Baselreglerna och 
eftersom dessa faller under begreppet regleringar och dessa regleringar - i form av 
riskbedömningar- till stor del handlar om informationshantering, så tittar vi lite närmare på 
dessa områden och deras påverkan. 
 
Beskattning och regleringar tillhör den typen av påverkan som Berger och Udell (2006) anser 
är störst. Här hamnar regleringar av den typen som vi avhandlar i den här uppsatsen. 
Förändrade regelverk kan enligt författarna innebära förskjutningar mellan olika 
kreditalternativ och förändringar i mängd given kredit likaså. Det kan också vara så att olika 
regleringar kan missgynna vissa sorters bolag, likt SMF. Statlig reglering kan enligt dem 
också innebära att olika typer av kreditinstitut kan få förändrade villkor för sin verksamhet 
och att vissa typer av institut därför kan gynnas, med konsekvensen att balansen för vilka 
lånetyper som blir vanligare på marknaden förskjuts. Altman och Sabato (2005) konstaterade 
-i en undersökning gjord i USA, Italien och Australien gällande förändringar mellan Basel I 
och II- att kapitalkraven hade höjts i och med övergången. Man förutspådde även att 
förbättrad lönsamhet för bankerna skulle leda till att SMFs tillgång och kostnader för 
belåning, tack vare bättre tillgänglighet, skulle kunna komma att bli bättre och billigare. Man 
ansåg även att riskerna för svårigheter att beviljas lån och ökade kostnader för dessa i första 
hand gällde företag sammanknippade med stor risk. I en senare studie utförd på SMF i 
Portugal (Antão & Lacerda, 2009) konstaterade man dock, stick i stäv med resultaten från 
föregående nämnda undersökning, att kapitalkraven i Basel II kontra de i Basel I var lägre, 
om man tog hänsyn till branschtillhörighet i företagen och konkursrisken.  

 
Informationsflöden är även det en viktig faktor att ta hänsyn till då bankernas riskbedömning 
är en faktor som lyfts fram i och med Baselreglerna. Baselkommittén påtalar vikten av att 
bankerna gör pålitliga bedömningar avseende kreditriskerna i de lån man beviljar (Basel 
Committee on Banking Supervision, 2006). Samtidigt påpekas i föregående avsnitt hur viktigt 
det är i många lånetekniker att företaget är transparent och kan leverera information som 
bankerna behöver för att göra sina bedömningar och kunna erbjuda vissa lånetekniker. Miller 
(2003) anser att kreditrapportering är av avgörande betydelse i ett finansiellt system och att 
det ofta lider av problem med asymmetrisk information. Problemen, enligt författaren, uppstår 
ofta i glappet som uppstår när en långivare på ett så korrekt sätt som möjligt ska bedöma en 
låntagare. En väg att gå i mätningen av risk är att följa Altmans (1968) metod och enbart 
använda bokföringsmässiga data och beräkna risker för insolvens. Altman, Sabato och Wilson 
däremot (2010) anser att SMF kräver en annan typ av informationsbas än vad stora företag 
och privata lån kräver, när riskbedömning ska göras. De visar i en studie att kvalitativ 
information rörande sådant som SMFs beteenden gällande hur man hanterar sina lån kan bidra 
till att göra mer pålitliga riskbedömningar, än då man likt Altman (1968) enbart använder 
kvantitativ bokföringsmässig information. Baselregelverkets ökande krav på riskhantering 
kan således tänkas påvisa kopplingar mellan olika typer av information som banken hanterar i 
sin riskbedömning och den kreditgivning som beviljas SMF. 
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Ett effektivt sätt att hantera informationsproblematik är enligt Miller (2003) att anlita 
kreditbyråer för att göra kreditbedömningar av företag. Hon beskriver kreditbyråer som 
statligt knutna eller fristående företag som utför riskbedömningar av andra företag. Fördelen 
med den här typen av bedömningar är minska hanteringstiderna för lån, stärka låntagares 
betalningsdisciplin och förutsäga konkursrisker. 

 
2.3 Små och medelstora företags finansiering 
 

I den här uppsatsen använder vi oss av EU-direktivens definition som säger att ett SMF har 
färre än 250 anställda och en årsomsättning på max € 50 miljoner, alternativt en 
balansomslutning på högst € 43 miljoner (2003/361/EG). Inom denna ram skall fristående 
företag och partnerföretag ingå (Tillväxtverket, 2015). Ett företag vars skuldebrev, andelar 
eller teckningsoptioner är noterade vid en auktoriserad marknadsplats, börs eller någon annan 
reglerad marknad anses vidare, oberoende av storlek, vara ett större företag (Bolagsverket, 
2015).   
   
SMF utgör den absolut största delen av de svenska företagen. 2014 bestod endast 0,1 % av så 
kallade stora företag, så 99,9 % av Sveriges företag bestod av SMF (Ekonomifakta, 2015). 
För det svenska näringslivet så är SMF mycket betydelsefulla, både när det gäller antal 
anställda som antal företag, och de svarar för en stor del av förädlingsvärdet samt 
nettoomsättningen i landet (Nyström, Nordensky & Daniels, 2014). Bland svenska SMF är 
innovation vanligast men brist på finansiering anses vara ett hinder för de flesta företagen och 
en försvårande omständighet för att bedriva verksamheten (ibid). Andra faktorer som nämns 
av Nyström, Nordensky och Daniels (2014) och som hindrar företagets tillväxt och utveckling 
är lagar och myndighetsregler men dessutom konkurrens från andra företag. Även svårigheter 
med att etableras på den internationella marknaden utpekas i studien som tillväxthämmande.  
 
2.3.1 Finansiering av SMF 
 

För SMF i Sverige är banklån den vanligaste finansieringsformen för externt kapital (Bruns & 
Fletcher, 2008), medans situationen för större företag snarare är att de tenderar att finansiera 
sin verksamhet genom användandet av interna medel och alternativa sätt (Berggren, Olofsson 
& Silver, 2001). Utöver banklån som extern finansiering för SMF, nämns till exempel kund- 
och leverantörsfinansiering, mjuka lån och bidrag (Garmer & Kyllenius, 2004). Dessa 
finansieringsformer anses vara typiskt traditionell finansiering för SMF. Vidare anses en 
annan stor skillnad mellan små och stora företag enligt Garmer och Kyllenius (2004) vara att 
de större företagen är börsnoterade och finansierade till viss del genom aktiekapital.  
 
De finansieringsformer som enligt Bjerkesjö, Hallin, Silver och Spangenberg (2011) är 
möjliga för SMF är: 
 

- Eget kapital eller kapital från vänner, familj och släkt, 
- Externt ägarkapital, 
- Offentliga bidrag 
- Lån eller andra krediter 

 
Den vanligaste finansieringsformen är eget kapital, vilket kan bestå av lite olika karaktär 
beroende på bland annat vilken typ av företag som är på tal. För nystartade företag är den 
främsta finansieringskällan egna medel (Bjerkesjö et al., 2011). I en undersökning som 
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genomfördes 2008 av Almi Företagspartner AB visade det sig att nystartade SMF i Sverige 
finansierades till 80 procent genom egna resurser. En annan undersökning som utfördes 2007 
av dåvarande Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), visade att företagens finansiering 
från släkt och vänner utgjorde 7 procent, banklån svarade för det dubbla (14 procent) medan 
egna resurser utgjorde hela 76 procent. Alltså siffror mer eller mindre i nivå med de som Almi 
presenterade följande år. Eget kapital i likhet med externt ägarkapital är en form av riskkapital 
eftersom att dessa kapitaltyper har lägst prioritet om företaget skulle hamna i ekonomiska 
svårigheter (Bjerkesjö et al., 2011). 
    
För SMF kan externt kapital även tillföras genom så kallat venture capital, vilket innebär 
aktieförsäljning av onoterade papper (Bjerkesjö et al., 2011). Offentlig finansiering 
förekommer även och då i form av bidrag, ägarkapital eller lån. Offentliga bidrag för 
investeringar i företaget kan spela en viss roll i enskilda regioner och detsamma gäller även 
offentliga lån (ibid). Skillnaden mellan lån på kreditmarknaden och offentliga lån är att dessa 
oftast är så kallade villkorslån, vilket innebär att de skrivs av om företaget skulle hamna i 
svårigheter. Krediter eller lån på kreditmarknaden grundar sig vanligtvis i en form av säkerhet 
och är även en fordran som prioriterats vid den händelsen att företaget skulle gå i konkurs 
(Bjerkesjö et al., 2011). 
 
2.3.2 SMF:s finansiering under Baselackorden 
 

Implementering av Baselackorden har inneburit ett nytt arbetsförfarande för bankerna, något 
som i sin tur även påverkar kunderna (BIS, 2015). Bank for International Settlements (BIS) 
kom i februari 2015 med uppdaterade rekommendationer för riskhantering. Dessa hade tagits 
fram efter intervjuer utförda i Europa, Nordamerika och Asien med arbetsledare inom bank- 
försäkring- och värdepappersbranschen under år 2013. Intervjuerna utfördes för att få en 
aktuell status av hur kreditrisk hanteras och värderas. Kreditrisk beskrivs vanligtvis som den 
risk som råder att den andra parten inte ska kunna fullfölja sina åtaganden (BIS, 2015). 
Studien resulterade i en rad konstateranden, bland annat att hanteringen av kreditrisk har 
förbättrats och även sättet hur kreditrisker slås samman har förfinats och blivit mer avancerat 
till följd av införandet av Baselreglementen. Tillförsikten till interna stresstest och dessa 
riskbedömningssystem är stor, vilket dock kan medföra problem som att högriskkrediter inte 
syns och försvinner i systemet. För att minimera denna risk föreslås att man, då det passar, 
parallellt med riskbedömningssystemen använder traditionella mått och uträkningar för att få 
en mer fulländad bild av risksituationen. På detta vis kan man bättre säkerställa att var enskild 
bankkund har tillräcklig säkerhet (ibid). 
  
Baselregelverket innebär alltså att SMF måste visa på mer säkerhet för att få banklån, vilket 
har ifrågasatts då detta segment av företag har mycket liten skuld i varför finanskriser utlöses 
och att de därför anses blir negativt särbehandlade (Angelkort & Stuwe, 2011). Finansiering 
kan bli en flaskhals för SMF eftersom att kapitalkraven då blir högre och problem med 
finansiering kan uppstå. Utöver detta så skärps kraven på företagens skuldgrad, vilket 
påverkar framförallt nystartade företag. De skärpta reglerna kommer dessutom med stor 
sannolikhet att leda till högre kapitalfinansieringskostnader då bankernas högre kostnader 
förflyttas till företagen och att kreditrating efterfrågas i högre grad (ibid). Vidare så har flera 
ledande banker inom EU meddelat att de föredrar att sälja av risktillgångar istället för att låna 
dyrt för att kunna uppfylla de nya kapitaltäckningskraven (Swedbank, 2012). Genom att 
minska på balansräkningen, kan de utan att behöva förvärva nytt kapital, ändå uppnå de nya 
strängare kraven. Konsekvenser av detta är att mindre kapital finna att tillgå på 
lånemarknaden, banker blir mer restriktiva och kunder granskas noggrannare, redan befintliga 
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lån kan komma att rivas upp eller drabbas av en kostnadsökning (ibid). SMF som satsar på 
forskning och utveckling förväntas drabbas hårdast då framtida avkastning på FoU är svårt att 
uppskatta för bankerna och således inte kan bidra med de hårda kvantitativa data som Basel-
överenskommelsen kräver (Scellato & Ughetto, 2010). 
 
Silver och Vegholm (2009) utförde en studie gällande SMF och bankutlåning där bland annat 
45 företagsledare för SMFs intervjuades. Mot en bakgrund av att SMF är viktiga kunder med 
möjlighet till god avkastning för bankerna, samtidigt som att en stor del av SMFs är beroende 
av bankfinansiering, ville de bland annat undersöka den inverkan som strängare 
bankregleringar har på denna lånemarknad. Även då företagens behov är en personlig och 
individuellt utformad bankservice så ser trenden annorlunda ut eftersom att den pekar mot att 
transaktionsbelåning tar mer och mer plats på bekostnad av relationsbelåning (Silver & 
Vegholm, 2009). Detta sägs vara en konsekvens av att mer hårda data krävs som 
kredithistorik och banksäkerheter på grund av att bankindustrins regelverk skärpts till. 
Implementeringen av Basel II har visat sig göra det svårare för småföretagen att få banklån då 
de kriterier som krävs passar sig mer för större och väletablerade företag så som kreditrating 
och bankhistoria (ibid).  
 
Baselreglerna, genom Basel III, innebär för banker i bland annat Europa, att de primärt måste 
öka delen kärnprimärkapital - den dyraste formen av kapital. Detta leder till att bankerna blir 
mer restriktiva gällande var de placerar sina pengar och till vilka de lånar ut kapital (Lyon & 
Casey, 2011). I Sverige har det noterats en kraftig nedgång i utlåning till små- och medelstora 
företag vilket leder till finansieringssvårigheter och att tillväxten riskerar att hämmas 
(Tillväxtverket, 2015). 
 
 

  

Figur 1: Andel små- och medelstora företag som ansökt om och beviljats lån och krediter 
(Tillväxtverket, 2015).  
 
Vad som kan observeras i diagrammet ovan är att år 2005 var en brytpunkt då en nedåtgående 
trend av företag som ansökt och beviljats banklån och krediter startade. Vad som inte går att 
utläsa i diagrammet är varför detta skedde, de bakomliggande orsakerna till företagens och 
bankernas agerande. 
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Figur 2: Andel små- och medelstora företag som ansökt om men nekats lån och krediter 
(Tillväxtverket, 2015). 
 
Ovanstående diagram illustrerar hur andelen SMF som ansöker om, men nekas lån och 
krediter, är på väg uppåt med en kraftig ökning från år 2011 och framåt, men ger ingen 
förklaring till varför denna kraftiga ökning skett. 
 
Att kredit blir mer svåråtkomligt och dyrare med Baselreglerna har oroat många ekonomer 
och då framförallt på grund av de SMF som anses vara oförberedda på de nya kraven (Carey 
& Flynn, 2005). 2004 genomfördes av Carey och Flynn (2005) en undersökning i Irland i 
samband med införandet av Basel II som visade på att SMFs, till stor del är beroende av 
bankerna. Undersökningen visade även att banklånen hade blivit dyrare under de 2 år som 
föregick undersökningen. Trots detta uppges att mycket få byter bank för att uppnå bättre 
villkor. SMF visade sig dessutom vara dåligt pålästa om vad de nya reglerna innebär och inte 
förberedda på de krav dessa ställer på dem. Studien visade på att 84 % av de tillfrågade SMF i 
någon grad var beroende av bankerna och att 34 % av deras finansiering kom helt från 
banksektorn. Samtidigt hade endast 1,6 % av de tillfrågade hört talas om Basel II.  

 
2.4 Kapitalstrukturteorier 
 
Året var 1958 när Franco Modigliani och Merton H. Miller (M & M) presenterade sitt arbete 
rörande kapitalstruktur och under vilka förhållanden strukturen saknar relevans (Harris & 
Raviv, 1991). De utgick från en perfekt och friktionsfri marknad där både skatter och andra 
transaktionskostnader exkluderas (proposition I) och deras studie visade på att ett företags 
värde är oberoende av dess kapitalstruktur, att relationen  mellan två företag gäller. 
Den finansiella strukturen varierar mellan företag och , men då M & M beräknar 
företagsvärdet utefter dess kassaflöde och detta inte påverkas av kapitalstrukturen på den 
perfekta marknaden är det inte relevant (Modigliani & Miller 1958). Modigliani och Miller 
(1958) presenterade även en andra proposition (proposition II) där de aggregerar bolagsskatt 
och den skattesköld detta leder till, att variationen av obligationer och räntor är bred och att 
marknadens avsaknad av perfektion kan försvåra låneprocessen. Slutresultatet förändrades 
dock inte då det visade sig att de tillagda variablerna tog ut varandra.  
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Detta teorem har varit vägledande för dagens kapital-strukturteorier som inte sällan kritiserar 
M & M för att ignorera viktig information som är relevant för kapitalstrukturen. Myers (2001) 
poängterar till exempel att om alla metoder för finansiering skulle vara likvärdiga så skulle 
viljan att uppfinna nya försvinna, vilket är långt ifrån verkligheten. Modigliani och Miller-
teoremet är även utformat efter större företag vilket gör modellen olämplig för vår 
undersökning.  
 
Det är inte bara M & M- teoremet som är utformat för stora företags finansieringsmöjligheter. 
Den välanvända trade off-teorin, som anför att företag eftersträvar att maximera företagets 
värde, utgår också från att företag har tillgång till bland annat aktiekapital och kan genomföra 
nyemissioner (Myers, 2001). Med detta i åtanke så är denna teori inte passande då en 
undersökning gällande SMF utförs. Teorin fokuserar vidare på att hitta en balans mellan de 
fördelar och nackdelar som belåning av kapital medför. En balans mellan dessa variabler söks 
där nyttan av skatteskölden maximeras utan att riskera likviditeten (Myers, 2001).  
 
2.4.1 Pecking order-teori 
 

Användbar kapitalstrukturteori oberoende av företagets storlek är pecking order-teorin, som 
är den teori vi har valt att fokusera på i denna studie. Företagen försöker enligt PO inte uppnå 
en balans mellan eget- och främmande kapital för att maximera företagets värde, utan vänder 
sig enbart till externa finansiärer då det egna kapitalet inte räcker till (Myers, 1984). De utgår 
från att företag har en preferensordning gällande finansieringsalternativ där balanserad vinst 
är det mest attraktiva valet (Atiyet, 2012). 
 
Enligt PO använder sig företag i första hand av internt finansierade medel. Uppstår en 
investeringsmöjlighet och de interna medlen inte räcker till anpassar de i andra hand, då 
denna möjlighet finns, aktieutdelningarna efter situationen. Detta är dock en långsam process 
så företagen jobbar mot långsiktiga utdelningsmål. Skulle ett finansiellt underskott uppstå så 
används i första hand likvida medel eller säkerheter som snabbt kan konverteras i likvida 
medel för att täcka detta. I sista hand används externt finansierade medel och då ges första 
prioritet till banklån, därefter konvertibla skuldebrev och sist nyemission. 
Prioriteringsordningen enligt PO är alltså enligt följande (Myers, 1984): 
 

1. Internt finansierade medel 
2. Lägre aktieutdelning. 
3. Vid finansiellt underskott, minska likviditeten. 
4. Externt finansierade medel i ordningen; banklån, konvertibla skuldebrev och 

nyemission. 
 

Anledningen till att eget kapital prioriteras är för att hålla den asymmetriska informationen på 
en så låg nivå som möjlig. Enligt PO försvinner de fördelar belåning medför då belåningen på 
samma gång orsakar en ökning i asymmetrisk information (Fama & French, 2002). De externt 
finansierade medlen prioriteras i ovan nämnd ordning för att nyemission anses orsaka högst 
grad av asymmetrisk information, följt av konvertibla skuldebrev och sist banklån (Harris & 
Raviv, 1991). 
 
Asymmetrisk information uppstår bland annat på grund av att företagsledare vet mer om 
organisationen än externa finansiärer och har då möjlighet att ta vara på denna information 
och använda den till sin fördel (Fama & French, 2002). Olikheter i tillgänglig information 
försvårar finansieringsprocessen och leder till att optimala villkor inte uppnås, något som kan 
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vara både tidskrävande samt kostsamt. En annan sida av problemet är att de inte är benägna 
att dela med sig av informationen till finansiärer vilket ofta är ett krav. Detta är en del av 
dilemmat med asymmetrisk information (ibid). Finansieringsformen kreditrating innebär för 
företagen att en stor del information delas vid detta tillfälle och således uppstår även 
asymmetrisk information. Samtidigt så betyder ett högt kreditbetyg att företaget undgår att 
analyseras ingående av finansiärer, vilket skulle öka den asymmetriska informationen (Frank 
& Goyal, 2009). 

 
2.5 Vårt fokus i studien 
 

Ovan nämnda studier gällande Basel-ackorden och de dokumenterade effekter regelverket 
haft på institutionell-, bank- och SMF-nivå visas nedan i en förenklad figur. Då syftet med vår 
studie är att se på verkligheten utifrån SMFs perspektiv och hur de agerar med hänsyn till 
rådande förhållande utgår vi från det nedersta skiktet som är resultatet av implementeringen 
av regelverket. Vårt syfte med denna modell och figur är att förklara varför vi valt att 
fokusera på dessa fyra påståenden. 

 

 
 

Figur 3. Egengjord figur som beskriver Baselregelverkets inverkan på bankerna och 
sedermera på SMF. 
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3 Metod 
 

Metodavsnittet kommer att visa hur informationssökning till studien har gått till och hur vi 
har gått tillväga för att genomföra den. Den här delen förväntas ge svar på frågan hur vi har 
valt att studera detta ämne. I slutet av kapitlet kommer även metodkritik att tas upp. 

 
3.1 Forskningsansats  
 

För att samla in empiriska data (primärdata) till vår studie så har vi utgått från en induktiv 
forskningsansats. Denna ansats har valts då den enligt till exempel Bjereld et al. (2002) 
innebär att man utifrån empiriska data bygger teorier, som sedan ifrågasätter och även 
utmanar redan existerande teorier, vilket passar vår studie väl. Då vi på detta vis kan 
observera upprepningar av fenomen och samband, skapas även nya teorier, vilka tjänar för att 
täcka den lucka vi funnit inom forskningsområdet. Detta kan ske då det är i empirin som 
teoriutvecklingens induktiva väg börjar. Den induktiva ansatsen kallas även upptäcktens väg 
(Holme & Solvang, 2006) och är passande för genomförandet av en studie som vår som 
omfattar ett samhälleligt förhållande, då denna art av problem är svåra att fånga in med enkla 
teorier. Tolkningen har skett ur ett hermeneutiskt synsätt då vår förståelse och kunskap vuxit 
under arbetets gång. Detta förfaringssätt kallas den hermeneutiska cirkeln och tillåter oss få en 
djup förståelse av problemet (Kvale & Brinkman, 2009). Denna synvinkel har även varit 
passande då vi inte söker att absolut svar, utan med vår studie, ämnar presentera 
respondenternas upplevelse och erfarenhet av ämnet (ibid).   
 
Till skillnad från den induktiva ansatsen så utgår en deduktiv ansats från redan existerande 
teorier som man sedan försöker härleda hypoteser ifrån och har därför även kommit att kallas 
bevisandets väg (Holme & Solvang, 2006). Då syftet med vår uppsats är att undersöka hur  
SMF upplever och tacklar den inverkan Baselöverenskommelsen och främst Basel III har på 
bankindustrin och sedermera på SMFs finansiering, och att detta är ett tämligen outforskat 
område så är det inte en passande väg att välja i detta moment av studien.  
 
Slutligen så har vi tolkat vårt resultat av empirin utifrån PO och visat på punkter där vi funnit 
överrensstämmelser och andra delar där kongruens inte påvisats. För detta var en deduktiv 
ansats mer passande då vi utgått från en redan existerande och välbeprövad teori (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2002). 
 
Vår studie har alltså skett i två steg, i ett första steg så har observationer av verkligheten gett 
oss empiriska data som vi studerat ingående. Vi började då med en induktiv forskningsansats 
som sedan, då vi gått över till steg två, skiftat till en deduktiv ansats då vi utgått från PO. 

 
3.2 Undersökningens metod 
 

Med den här studien ämnar vi svara på hur SMFs finansiering påverkas av 
Baselöverenskommelsen. För att kunna svara på detta har vi valt att personligen ta kontakt 
med lämpliga personer på de företag som ingår i studien. Detta har vi gjort för att i första 
person få höra berörda personer/företag tala någorlunda fritt om deras erfarenhet och kunskap 
gällande teman som är relevanta för att skapa en bild av deras förhållningssätt till finansiering 
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under Baselreglerna. Björklund och Paulsson (2003) benämner detta en kvalitativ studie då vi 
söker en djupare förståelse av en specifik situation.  
 
Hade vi valt att studera endast ett företag och mer ingående under en något längre period, 
hade det varit tal om en fallstudie (Backman, 1998). Den typen av undersökning har vi 
avfärdat på grund av att vi anser att studier av ett flertal företag var mer passande för att lyfta 
fram bredden i den population som undersökningen rör. Dessutom kan man då även lättare se 
den variation som kan finnas i hur olika företag och förutsättningar bidrar till hur man 
förhåller sig till den kontext som undersökningen avser handla om. Enligt Trost (2010) ger 
metoden möjlighet till att få detaljerad och komplex information vid insamlandet av 
primärdata. Detta, fortfarande enligt Trost (2010), leder till att vi som forskare kan finna 
intressanta mönster och åsikter i svaren. Sammantaget anser vi att kvalitativa intervjuer är den 
metod som bör passa bäst för datainsamling i vår undersökning. Valet baserades på det breda 
fokus och den flexibilitet som denna metod tillåter. 
 
Intervjuer och observationer är lämpliga vid kvalitativa studier, medan i kvantitativa studier 
används mest matematiska modeller och enkäter vid insamling av data (Andersen, 1998). Vårt 
val föll som bekant på intervjuer. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) lyfter fram ett par 
anledningar som fick oss att motivera detta beslut: Den primära anledning till detta är att 
enkäter ofta har en låg svarsfrekvens och svarssituationen kan inte kontrolleras, som den kan 
vid personliga intervjuer. Det blir även i ett sådant läge svårt för oss att följa upp de frågor vi 
ställer och de svar som ges kommer inte fritt och spontant från respondenten. En ytterligare 
risk som finns med enkäter, och lyfts fram av författarna, är att vi inte vet med säkerhet vem 
som svarat även om vi adresserat enkäten till en utvald person på respektive företag. På grund 
av dessa nackdelar valde vi bort användandet av enkäter till fördel för intervjuer.     
 
3.2.1 Intervjuerna 
 

Intervjuer vid kvalitativa studier kan enligt Bryman & Bell (2010) vara antigen 
semistrukturerade eller ostrukturerade. De anser även att en semistrukturerad intervju är att 
föredra framför en mindre strukturerad. Detta för att vid semistrukturerade intervjuer har 
intervjuaren ett antal öppna frågor som är förutbestämda, men intervjuaren kan ställa 
följdfrågor och ändra ordningsföljd eftersom de inte följer en fast ordning. De ostrukturerade 
intervjuerna är uppbyggda kring ett, eller ett antal, teman och det finns oftast få frågor som 
ställs vilket ger intervjupersonen stor frihet i sina svar. Det är bara de svar som är relevanta 
som följs upp av intervjuaren (ibid). Formen av intervjuerna i denna studie är 
semistrukturerad. Detta eftersom vi ville följa de rekommendationer som ges av Alvehus 
(2013) och förbereda en noga utarbetad intervjuguide, men samtidigt ha friheten att vid behov 
ändra frågeföljden och frångå den förutbestämda strukturen. En annan anledning till att vi valt 
denna intervjumetod, och som även den rekommenderas av samma författare, är att 
möjligheten till följdfrågor finns, men även inspiration till vidare forskning kan dyka upp 
genom svaren.  
 
Intervjuer kan genomföras personligen, alltså ansikte mot ansikte, per telefon eller genom e-
post (Jacobsen, 2002). Vi har valt att genomföra undersökningen med personliga möten i den 
mån det är möjligt och annars via telefon. Detta beror dels på vad intervjupersonen föredragit, 
men även på grund av praktiska svårigheter. Intervjuerna i arbetet har i ett fall genomförts 
ansikte mot ansikte och i övrigt per telefon. Jacobsen (2002) anser att det genom personliga 
intervjuer är lättare att skapa en privat och lugn stämning, vilket ökar sannolikheten att de 
intervjuade svarar ärligt när det är känsliga frågor som ställs. Intervjuer genom personlig 
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kontakt ger oss, enligt Jacobsen (2002), större möjlighet till följdfrågor och till öppna frågor. 
Liksom fördelar finns det även nackdelar med denna typ av intervjuer. En av nackdelarna som 
författaren lyfter fram är att det finns risk för intervjuareffekt, då intervjuaren kan påverka den 
intervjuade, och en annan är att de även ofta är kostnadskrävande. Telefonintervjuer har enligt 
Jacobsen (2002) de motsatta för- och nackdelarna i jämförelse med personliga intervjuer. 
Angående detta så anser vi inte att det diskuterade ämnet skulle vara av särskilt personligt 
känslig karaktär och respondenterna förhoppningsvis klarar sig utan den trygga inramning 
som det personliga mötet kan ge. Av den anledningen gör vi bedömningen att inte 
respondenternas svar borde påverkas nämnvärt av vilken intervjumetod som brukades. 
  
För att underlätta intervjusituationen har vi bandat de intervjuer som har gjorts. Argument för 
och emot användandet av bandspelare eller telefoninspelning vid genomförandet av intervjuer 
nämns av Jacobsen (2002). Fördelen med att spela in intervjun är att vi kan koncentrera oss på 
att få mer utförliga svar som behövs till studien och att på ställa följdfrågor. Detta gör att 
samtalet flyter på vilket blir svårt om vi skulle föra detaljerade anteckningar. Vi insåg att vi 
som oerfarna intervjuare skulle få det svårt att hinna skriva ner allt som sägs ordagrant 
samtidigt som vi försöker guida intervjun vidare. Möjligheten till ordagranna citat är en annan 
fördel med inspelade intervjuer. Det är upp till respondenten att besluta om intervjun spelas in 
eller inte, men det är en nackdel för studien om den inte görs det. Detta då alla intervjuns 
delar är viktiga för att göra en korrekt analys. Ytterligare en fördel med inspelade intervjuer är 
att om det skulle finnas osäkerhet kring svaren, vad som har sagts under intervjun kan man 
kontrollera genom att lyssna på inspelningen igen (Jacobsen, 2002). Av dessa anledningar 
valde vi att spela in de intervjuer som vi genomförde. 
  
Det finns olika sätt att utföra en intervju på. Vi utgick från att börja med inledande frågor för 
att lätta på stämningen och sedan övergå till bredare och djupare frågor beroende på 
intervjuns utveckling. Vi valde detta sätt eftersom det ger utrymme för respondenterna att 
utveckla sina svar ytterligare och genom följdfrågor fick vi än utförligare svar (Brinkmann & 
Kvale, 2009).  
 
3.2.2 Intervjuernas diskussionsområden  
 

Våra semistrukturerade kvalitativa intervjuer är uppdelade i fem diskussionsområden2 utifrån 
vilka vi har diskuterat företagens syn på, och agerande kring, olika fenomen rörande deras 
finansiering. Intervjuerna är strukturerade på det här viset för att ge en bild av hur företagen 
förhåller sig till de fyra huvudfrågor som vi bygger uppsatsens analys kring.  

 
3.3 Population och urval 
 

Företagen tillhör populationen SMF (enligt tidigare angiven definition) men variationen dem 
emellan är bred gällande bransch, omsättning, antal anställd med mera. Företagen har valts ut 
för att skildra mångfalden i populationen och är begränsad till 7 stycken på grund av arbetets 
förväntade omfattning och tillgängliga tidsresurser. 
 
När vi gjorde urvalet var det viktigt för oss att tänka på syftet med studien och att kunna svara 
på dess frågeställning. För att kunna belysa hur SMF upplever den finansiella verklighet som 

                                                

Se appendix, bilaga 2. 
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formas av Baselreglementet, har vi ansett att det är viktigt att kunna föra ett samtal med en 
person som är väl insatt i företagets ekonomi och finansiering. Vi bestämde oss för att inte 
begränsa oss till en speciell bransch eller företagskomposition eftersom vi ansåg att det 
viktigaste var att komma i kontakt med de rätta personerna i företagen och det var detta som 
slutligen styrde våra val. Vi har valt företag där vi fick tillgång till en respondent med god 
insikt i företagets finanser. Därefter har vi i led med Alvehus (2013) definition av 
bekvämlighetsurval, genom privata kontakter, vänner och släkt, kommit i kontakt med de 
valda företagen.  
  
Att det kan vara oklokt, likt Bryman och Bell förmanar (2013), att förlita sig på endast en 
respondent från var och ett av företagen, är vi medvetna om. Då respondenterna har en hög 
position i företaget, eller i flera fall är del- eller fullständiga ägare av detta, finns det risk för 
att de vill framställa företaget på ett mer gynnsamt sätt än hur det i verkligheten förhåller sig 
(ibid). Önskan om anonymitet dök upp i ett tidigt skede då vi kom i kontakt med företagen 
och därmed beslutades det att gå på den linjen. Varken deras egna eller företagets namn 
kommer att publiceras i uppsatsen för att garantera anonymitet. Detta minskar även risken för 
att respondenterna skulle framställa sig själva och företaget som något de i verkligheten inte 
är, utan att de istället känner sig bekväma med att dela med sig av den information och det 
underlag vi efterfrågar (Bryman & Bell, 2013). Vi har även varit noga med att agera på ett 
korrekt sätt så att respondenterna garanteras den anonymitet vi lovat dem. Detta har vi gjort 
genom att inte avslöja information om företaget som kan äventyra deras anonymitet 
(Brinkman & Kvale, 2009).  

 
3.4 Datainsamling  
 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) är primärdata de data som samlas in av författarna 
själva och den är då specifik för det problem som författarna står inför. Intervjuer och 
observationer är exempel på primärdata. I undersökningen har primärdata samlats in genom 
att göra intervjuer med respondenterna i de företag vi valt att undersöka.  
 
Vidare har studien byggts på tidigare vetenskaplig forskning (sekundärkällor) inom det valda 
området. Sekundärdatakällor som har använts har bland annat varit vetenskapliga artiklar, 
böcker, samt andra studier med samma teman. Genom att använda oss av referenslistor som 
återfanns i de erhållna sekundärkällorna kunde vi hitta ytterligare sekundärkällor. Databaser 
som har använts frekvent vid insamling av sekundärkällor har varit främst BTH Summon, för 
sökning av vetenskapliga artiklar som berör PO, Baselöverenskommelsen, SMF med flera. 
Internetsökfunktionen Google Schoolar har även den använts i stor utsträckning för att söka 
vetenskapliga artiklar inom studiens ämne.  

 
3.5 Uppsatsens trovärdighet 
  

Det är av vikt att följa uppsatta normer under både genomförandet av studier som då 
uppsatsen författas, detta för att arbetet inte ska tappa sin trovärdighet. Hur vi agerat för att 
motverka detta finns beskrivet nedan. 
 
3.5.1 Reliabilitet och validitet 
 

För att diskutera uppsatsens trovärdighet används ofta begreppen reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten undersöker hur pålitlig en undersökning är, om den går att upprepa och ge 
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samma resultat (Eliasson, 2006). I en vetenskaplig syn är det viktigt att reliabiliteten är hög, ju 
högre desto bättre. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de 
bearbetats, oavsett hur undersökningen har genomförts. Informationen kan vara reliabel i stor 
utsträckning om den mäter något annat än det vi vill men den är inte användbar för att pröva 
våra frågeställningar (ibid). Tidigare forskning som används har, som tidigare nämnts, 
hämtats från olika databaser som innehåller vetenskapliga artiklar, främst BTH Summon och 
Google Schoolar. Dessa är erkända databaser för att söka vetenskapliga artiklar som finns 
publicerade. I och med att dessa databaser innehåller forskning och seriösa artiklar ledder det 
till att reliabiliteten även på denna punkt är hög. Anteckningar och inspelningar från intervjuer 
är metoder som använts och som gör att reliabiliteten är hög även här 
 
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta (Bjereld, Demker & Hinnfors, 
2002). En hög validitet är vad som önskas och för att öka denna på vår studie har vi till 
exempel använt oss av tydligt formulerade och icke vinklade frågor under intervjuerna, vilket 
enligt Björklund och Paulsson (2003) är ett bra tillvägagångssätt. I samtliga fall har 
intervjuerna skett genom direkt kommunikation mellan intervjuare och respondent och genom 
att spela in intervjuerna och utgå från noga uttänkta frågor ur intervjuguiden kunde vi 
framställa och tolka svaren så att rimligheten såtillvida blev godtagbar (Brinkman & Kvale, 
2009). Att det förekommer negativa aspekter med olika typer av intervjuer är vi medvetna 
om, då det bland annat kan förekomma intervjuareffekter. Intervjuareffekter uppstår när 
intervjuaren och den intervjuade personen påverkar varandra vilket kan inverka på svaren 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Detta har vi haft i åtanke under intervjuerna och vi har 
undvikit att ställa ledande frågor och i så stor mån som möjligt ge utrymme för fria svar.  
 
En validitetsproblematik som är uppenbar i uppsatsen är den problematik som det innebär att 
det inte är enbart Baselreglerna som kan tänkas påverka hur företag förhåller sig till sin 
finansiering. I och med detta kan det i olika fall tänkas finnas för uppsatsen externa fenomen 
som gör att de intervjuade företagen (och populationen i stort) upplever situationen på ett visst 
sätt och förhåller sig till detta, trots att kanske Baselreglernas påverkan egentligen är den 
motsatta. En faktor som vi diskuterar i uppsatsen är exempelvis att räntekostnaderna förväntas 
vara högre på grund av Baselreglerna än vad de annars hade varit. Företagens uppfattning i ett 
sådant ämne präglas självklart av vad man de facto betalar för räntesats på sina skulder, 
kanske snarare än hur den ränta man själv betalar förhåller sig till gällande räntor från 
Sveriges Riksbank (som under en tidsperiod på flera år har haft en fallande trend (Sveriges 
Riksbank, (2015)). På samma sätt kan det möjligtvis förhålla sig med andra 
makroekonomiska perspektiv som konjunktur och så vidare, som tänkbart kan ha påverkan 
utan att vi tar hänsyn till det. Det framkom bland annat av en studie som gjorts av Företagarna 
(2015) att de medverkade småföretagen angav att räntenivån, brist på lämplig arbetskraft, 
arbetsrätten, arbetskraftskostnad och tuff konkurrens är några av de faktorer som påverkar 
deras finansieringsbeslut.  Men även skattehöjningar och lönehöjningar utgör en risk som 
påverkar finansieringsbesluten i många SMF. Flera av dessa faktorer nämns även i en studie 
gjort av Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1998). En annan faktor som kan påverka lyfts 
fram av Tucker och Lean (2003) som menar att många företag har bristande information om 
vilka finansieringskällor som finns. Av den anledningen kan de olika undersökta företagens 
förmodade förhållningssätt till Baselreglerna även bero på att man i olika företag helt enkelt 
har bristande information och gör sina val utifrån detta snarare än på grund av Baselreglerna. 
Sammantaget anser vi att trots de tänkbara störningsmoment som kan finnas så är den valda 
metoden den bästa tänkbara under givna förutsättningar och vi anser den tillfredsställande för 
att behandla uppsatsens syfte. 
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3.5.2 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet & bekräftbarhet 
 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftbarhet är trovärdighetsbegrepp som 
lämpar sig bra för kvalitativa studier (Lincoln & Guba, 1985). Detta eftersom att till exempel 
validitet och reliabilitet förutsätter möjligheten att man ska komma fram till en sann 
beskrivning av verkligheten, ett absolut svar, vilket inte överensstämmer med den kvalitativa 
forskningsstrategin (ibid) och därför har vi även valt att belysa dessa fyra begrepp. 
 
Bryman och Bell (2013) menar att tillförlitlighet är när forskaren har säkerställt att studien har 
gjorts enligt uppsatta regler. Det innebär att respondenterna informeras av forskaren om 
resultatet för att kunna få det bekräftat att det som skrivits överensstämmer med vad 
respondenterna önskat framföra. Vi har erbjudit respondenterna att ta del av uppsatsen då den 
är färdigställd, för att de på detta vis ska kunna bekräfta att vi har uppfattat svaren från 
intervjuerna på ett korrekt sätt och även ta del av resultatet av studien. Detta har lett till att 
tillförlitlighet i resultatet skapats (Bryman & Bell 2013). Vi har även noggrant angett våra 
andrahandskällor så det tydligt skall framgå vad vårt bidrag består av och för att dessa ska 
kunna kontrolleras utan några svårigheter.  
 
Med överförbarhet menas i vilken utbredning det går att överföra teorin och resultatet på 
andra miljöer (Bryman & Bell, 2005). För att det ska vara möjligt att komma fram till ett 
tillfredsställande svar på vår problemformulering har vi valt att använda oss av den metod 
som vi anser vara den bäst lämpade för den här typen av studier, kvalitativa intervjuer. Vad vi 
dock är medvetna om, är att ingen forskningsmetod är felfri, så vi måste vara på det klara med 
att det finns aspekter som kan påverka resultatet negativt. Eftersom det ingår få företag i vår 
studie, urvalet är litet, så uppstår det problem med generalisering, vilket är en nackdel med 
kvalitativ strategi och försvårar överförbarheten. För den kvalitativa forskaren gäller det att 
göra en så detaljerad observation, i vårt fall intervju, som möjligt så att läsarna får så mycket 
underlag som möjligt och därmed själv kan avgöra om resultatet är överförbart på andra 
miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2005). Vi har utfört kvalitativa intervjuer, en del har 
varit besöksintervjuer och andra telefonintervjuer. Dessa val har gjorts utefter gällande 
förutsättningar och vi är medvetna om att detta kan medföra skillnader i hur både frågor och 
svar tolkas. Vid telefonintervjuerna kan vi inte se och tolka ansiktsuttryck och minspel, vilket 
är en negativ punkt, men samtidigt kan respondenten känna sig tryggare och prata mer fritt 
över telefon då hen distanseras något från intervjuaren vilket väger upp för de negativa 
konsekvenserna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  
 
Vi har valt att avgränsa studien till endast svenska bolag, men det finns inget som säger att 
studiens resultat inte skulle kunna tillämpas på till exempel utländska bolag, då 
Baselkommittén ger råd och rekommendationer till centralbanker över hela världen (Lastra, 
2004). Svaren på intervjufrågorna ges från respondentens perspektiv och hade valet fallit på 
någon annan i företaget hade svaren troligen skilt sig åt något. Detta kan ge effekter på både 
studiens perspektiv som tolkning. Metodavsnittet är utförligt gjort och de frågor som ställdes 
vid intervjuerna har vi bifogat som en bilaga, vilket enligt Bryman och Bell (2005) också 
överensstämmer med måttet överförbarhet. 
 
Pålitlighet innebär i vilken utsträckning studien kan replikeras, vilket motsvarar reliabilitet. 
Enligt Guba och Lincoln (1985) är det viktigt att utföra en fullständig redogörelse för alla 
faser i uppsatsen och inta ett kritiskt synsätt. Vi är tre studenter som skrivit denna uppsats och 
det faktum att vi inte genomfört intervjuerna tillsammans, då detta inte varit praktiskt möjligt, 
gör även att intervjuresultatet kan skilja något. Detta sker på grund av att vår personliga 
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kännedom spelar in och för att vi alla upplever verkligheten på olika sätt.  Genom att endast 
använda pålitliga och aktuella källor, samt referera till dessa på ett bra sätt, skapar vi 
tillgänglighet för granskning av studien. Vi har även, parallellt under arbetets gång, 
tillsammans med vår handledare haft möjligheten att kritiskt granska uppsatsen. Detta, 
tillsammans med en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt, har bidragit till att 
uppsatsens pålitlighet och transparens ytterligare ökat (Guba & Lincoln, 1985).   
 
Medan bekräftbarhet innebär att forskaren försöker bevisa att studien är utförd i god tro. Med 
det menas att det ska vara uppenbart att forskaren inte låtit sig styras av sina teoretiska 
övertygelser och egna värderingar (Guba & Lincoln, 1985). Då våra förkunskaper inom ämnet 
var ytterst begränsade, så anser vi att vi kunnat ta till oss studien på ett objektivt sätt och 
kunnat tolka resultatet utefter de teorier vi studerat, utan stor påverkan av våra egna åsikter.  

 
3.6 Prestation 
 

När vi inledde arbetet med uppsatsen var syftet att bidra med kunskap till området 
finansiering genom att undersöka hur svenska börsnoterade företags kapitalstruktur är 
utformad och visa på överrensstämmelser med pecking order-teori och trade off-teori. Men 
efter samtal med vår handledare fick vi en annan synvinkel och därmed ändrades även vårt 
syfte till att istället försöka bidra med SMFs perspektiv på den finansiella verklighet som 
införandet av Baselreglerna varit med och format. I och med detta beslut gick vår studie 
samtidigt från att i första hand handla om analys av kvantitativa data till att i stället i första 
hand behandla kvalitativa data. Undersökningsmetoden ändrades från att använda oss av 
årsredovisningar till intervjuer.  
  
Efter studier av relevant teori och tidigare studier tog vi kontakt med SMF för att komma i 
kontakt med nyckelpersoner på de utvalda företagen. Vi förklarade vår studie, vilka vi var och 
på vilken högskola vi studerade och frågade om de kunde ställa upp på intervju. Under resans 
gång kom vi till insikt om att det var lättare att få företag och personer att ställa upp om man 
var beredd att erbjuda dem anonymitet i presentationen av uppsatsen. Därför var vi noga med 
att informera om att anonymitet kunde utlovas.  
  
Undersökningen gjordes med semistrukturerade intervjuer som skedde genom personliga 
samtal med de valda företagen. Intervjuer skedde antingen per telefon eller i direkt kontakt 
beroende på respondentens preferenser eller om omständigheter i övrigt krävde detta. Innan 
intervjuerna gjorde vi en intervjuguide med frågor och följdfrågor. Målet med intervjuerna 
var att få utförlig och relevant information om företagens egna upplevelser. Därför bestämdes 
att vi skulle använda semistrukturerade och öppna frågor.  
 
Vi började intervjuerna med korta inledande frågor om företaget och respondenten. Sedan 
övergick vi till mer djupa frågor som till exempel hur finansieringen sett ut över åren? Hur 
förändringar av bankkraven påverkat dem och så vidare (se appendix, intervjuguide). Genom 
att ställa dessa frågor fick vi utförliga svar som användes i vår empiri och som därefter har 
analyserats noggrant utifrån vår teoriram. Svaren är väldigt pålitliga eftersom informationen 
kommer direkt från företagen och från personer som är väl insatta i SMFs ekonomi och 
finansiering.  
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4 Empiri 
 

Nedan presenteras de företag och respondenter som har bidragit med empirisk information 
till denna uppsats, följt av sammanfattningar av relevant intervjumaterial. Presentationen av 
empirin sker utifrån de tidigare diskuterade faktorer som företagen har att förhålla sig till, 
och där Baselreglernas påverkan antas vara störst, och därigenom också är relaterade till 
uppsatsens problemformulering och syfte. 

 
4.1 Respondenter 
Företagen vi har intervjuat är 7 till antalet och varierar i antalet anställda, ålder, omsättning 
och branschtillhörighet. Den gemensamma nämnaren är att de alla tillhör kategorin SMF. I 
sammanställningen av intervjuerna nedan så refereras till företagen genom att man anger 
företagets alias (Företag X). 
 

- Företag A startades 2009, drivs i aktiebolagsform och har idag 20 anställda. De är 
verksamma inom säkerhetsbranschen och erbjuder olika typer av larm och skydd som 
de även installerar. Kunder är privatpersoner och mindre företag. Företaget har en 
omsättning på 9,6 miljoner (2014), en omsättning som stadigt har ökat sedan starten 
av företaget och ökat betydligt från föregående år då den var 5,3 miljoner kronor. 
Respondenten är företagets VD som även är delägare i aktiebolaget.  
 

- Företag B är verksamt som ett tjänsteföretag inom lantbrukssektorn. Företaget 
startade på 1960- talet och är en ekonomisk förening som ägs av dess medlemmar. Det 
totala antalet anställda uppgår till nästan 500, men är minskande. Omsättningen är på 
420 miljoner, en siffra som ökat genom fusioner med andra bolag men är reellt sett 
även den minskande i jämförelse med föregående år. Respondenten arbetar med 
ekonomifrågor och har insyn i företagets finansiering. 
 

- Företag C utför tryckeri- och reklamverksamhet där de både utformar och trycker 
produkter som bland annat skyltar, dekor och visitkort. Kunder är både företag och 
privatpersoner. Företaget startade 2004 och är ett kommanditbolag med 3 anställda. År 
2014 hade de en omsättning på 3,6 miljoner, en siffra som ökat årligen, sakta men 
säkert sedan företagsstarten. 2012 hade de en omsättning på 2 miljoner kronor. 
Respondenten är företagets VD som även är komplementär i kommanditbolaget.  
 

- Företag D är ett tvåmannabolag som sysslat med handel och uthyrning av festkläder 
och andra relaterade produkter. Företaget startade 2013 och avslutades 2015 och drevs 
som ett handelsbolag. Omsättningen var under 1 miljon kronor årligen och var som 
högst år 2014. Respondenten var delägare i bolaget. 
 

- Företag E är ett familjeägt aktiebolag grundades på 1960-talet, med runt 20 anställda 
och en omsättning på 66 miljoner (2013). Omsättningen ökade med ca 50 % från 
föregående år, vilket förklaras av att företagets omsättning är konjunkturberoende och 
cyklisk. Företaget är aktivt i industrimaskinbranschen och ägnar sig åt försäljning, 
service och utbildning. De är återförsäljare av ledande märken av maskiner som 
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används inom tillverkningsindustrin och erbjuder även service och utbildning på 
dessa. Respondenten är ekonomichef och delägare. 
 

- Företag F är ett bygg- och anläggningsföretag som till störst del sysslar bland annat 
med anläggning av gator, broar, vattenledningar och markarbeten. Det är ett 
aktiebolag som startade 2009 och företaget har både stigande omsättning samt ökning 
av personal. Omsättningen uppnådde år 2013 till 295 miljoner vilket nästan var en 
fördubbling i jämförelse med föregående år. Antalet anställda är cirka 70. 
Respondenten är företagets VD samt delägare.  
 

- Företag G startade 2010 och är ett aktiebolag utan anställda och vars omsättning var 
4,3 miljoner år 2013, en markant ökning från 2012 då omsättningen uppgick till 
knappt en miljon kronor. Företaget är ett tjänsteföretag och driver konsultverksamhet 
inom produktion, affärsutveckling samt försäljning. Vi har intervjuat företagets 
grundare och VD. 

 
4.2 Intervjuteman och svar 
 
Som tidigare nämnts fokuserar vår studie på fyra huvudteman som enligt utförda studier visat 
sig vara de mest relevanta. Enligt uppsatsens syfte vill vi därför ta reda på hur SMF förhåller 
sig till dessa finansiella teman och det är även på detta vis som vi presenterar våra empiriska 
data. Utdrag ur intervjuerna följer nedan. 
 
4.2.1 Kostnader för extern finansiering 
 

Till vilken grad kostnaderna för finansiering påverkar företagen, och hur de ställer sig till 
denna kostnad, har visat sig variera mellan de tillfrågade SMF. Eget kapital används i stor 
utsträckning i företagen och att vinster återinvesteras är ett återkommande fenomen som vi 
påträffat. Anledningen till detta har sagts vara att bland annat att hålla nere kostnaderna för 
kapitalanskaffning. Det är dock endast ett av företagen som enbart använder sig av eget 
kapital. Detta är företag A som vid start nyttjade externt kapital som banklån och lån från den 
statliga institutionen ALMI. I nuläget har man dock genom kapitalackumulering arbetat sig 
bort från detta och står på egna ben. De är verksamma inom säkerhetsbranschen och saluför 
framförallt larm, vilket är en växande och expanderande bransch och framtidsplanerna är att 
bli större och etablera fler kontor. De är medvetna om att rörelsekapital kommer ett behövas 
till detta, deras önskan är då att banken kommer att stå för detta eftersom att de anser sig få 
bäst villkor och lägst räntor hos en bank. Ränteläget anses generellt vara lågt och i takt med 
en växande organisation och bättre ekonomi, befinner sig några av respondenterna i en sits 
där de kan förhandla med banken och sätta press på dem. Detta intygar företag E som 
upplever att bankerna är mycket intresserade av dem som kunder, även då de tillägger att 
säkerhetskraven är höga. Att ränteläget är lågt i dagsläget gör också att de anser att det inte är 
fullt så riskabelt att få varor stående på lager, vilket gör att lånefinansiering inte bedöms vara 
så avskräckande. Företaget handlar med kapitaltunga industrimaskiner och befinner sig även i 
en bransch som är konjunkturkänslig, vilket leder till att summan av varulager lätt blir en 
tungt vägande post i balansräkningen. 
 
Betydligt vanligare än att enbart finansieras via eget kapital, som i fallet med företag A, är en 
mix av internt och externt finansierat kapital. Detta ser vi bland annat i företag C, som vid 
företagsstarten till viss del finansierade företaget med eget kapital, men i de lägen det visat sig 
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nödvändigt använt sig av leasing för exempelvis maskinanskaffning. Maskiner som varit 
oumbärliga för företagets verksamhet och även för att ha en möjlighet att expandera. Då det är 
ett mikroföretag som erbjuder en bred variation av reklam- och framförallt tryckeritjänster, så 
blir även maskinparken relativt stor i relation till företagets storlek. Leasing var en 
finansieringsform som de ansåg dyr, men andra val fanns i det läget inte ett tillgå då varken 
deras omsättning eller tillgångar tillät detta. Beslutet att använda sig av leasing och inte endast 
eget kapital har möjliggjort för företaget att uppvisa positiva siffror och expandera. På senare 
tid har de dock börjat konvertera leasing till banklån. Detta är en väg de vill fortsätta, särskilt 
eftersom att finansieringskostnaderna då sänks avsevärt. Tack vare detta tillåts de då hålla en 
större maskinpark och öka omsättningen. Förhoppningar om att inte behöva göra några stora 
investeringar i år och kanske inte heller nästkommande år, finns dock hos företag C, eftersom 
att kostnaden för kapital utgör en tung post i resultaträkningen. 
 
 Även företag D kompletterade det egna kapitalet med extern kredit. I detta fall handlade det 
om checkkredit, som de först nekades av en bank och därför tvingades vända sig till en annan. 
Det var ett dyrt alternativ för dem men man valde det då banklån inte ansågs vara en rimlig 
valmöjlighet med tanke på företagets ställning och inga andra möjligheter tycktes finnas. 
Andra valmöjligheter fanns inte att tillgå dem, utan de skaffade checkkredit efter att 
nödvändiga åtgärder ombesörjts. Det visade sig vara ett kostsamt alternativ för att göra 
nödvändiga inköp av varor och inte heller tillräckligt omfattande för att kunna täcka hela 
efterfrågan. Det är framförallt leasing och checkkredit som utgör den externa finansieringen 
hos de tillfrågade företagen, men även factoring förekommer. Företag G nyttjar, förutom en 
checkkredit på 10 % av omsättningen, dessutom factoring genom banken. Respondenten 
medger dock att checkkredit är att föredra framför factoring på grund av att det är ekonomiskt 
fördelaktigt. Dock sätter bankernas regler gränser till hur stor den kan vara och detta styr 
konsultföretagets agerande som resonerar som så att det är viktigt att använda sig av alla 
valmöjligheter som finns för att inte riskera företagets verksamhet och likviditet.  
 
Det är dock inte i alla lägen som kostnaden är det som avgör valet av kreditform. Företag B 
använder sig av eget kapital som tillförs av den ekonomiska föreningens medlemmar för att 
finansiera deras verksamhet inom lantbrukstjänster. För finansiering av företagets 150 bilar så 
har de däremot valt att använda sig av leasing och detta på grund av den enkelhet som detta 
innebär. De medger att det finns mer ekonomiska alternativ, men att administrationen skulle 
bli allt för komplex. 
 
4.2.2 Skuldsättningsgrad 
 

Begränsad tillgång på kredit för företag D – orsakat av att ytterligare ökning av checkkredit 
nekats- ledde till att nödvändiga satsningar uteblev och man förlorade kunder. Detta fortsatte 
till en sådan grad att de efter att endast varit aktiva i två år tvingas avveckla sin verksamhet. 
De strävade efter att växa organiskt och återinvestera bolagets vinster, på grund av att banklån 
var utom räckhåll, men detta visade sig inte vara tillräckligt. Finansieringsproblem har under 
intervjuerna påträffats i fler företag, dock inte till den grad som i företag D. Företag F:s 
verksamhet -inom bygg och anläggning- kräver rikliga summor i förskottsbetalning då de 
arbetar med stora uppdrag som sträcker sig över långa tidsspann. På grund av detta har de sett 
sig tvingade att avstå flera projekt till följd av likviditetsbrist. Denna brist såg man som en 
effekt av att banken inte beviljat dem tillräckligt stor kredit, en god finansiell tillväxt, växande 
tillgångar och kreditrating till trots. Kreditratingen är något som de, och även andra 
intervjuade SMF, upplever att banken tar för given.  
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Även eget kapital används som medel för att stävja de skärpta kraven på skuldsättningsgraden 
som Baselreglerna bidragit till. Företag B är det enda SMF i studien som har formen av en 
ekonomisk förening och detta har även präglat deras val av finansiering. Deras kapital på 50 
miljoner har föreningens medlemmar i sin helhet bidragit med och de ämnar fortsätta på 
denna banan. Då inga stora investeringar krävs för verksamheten som till stor del består av 
service och rådgivning, har det tillgängliga kapitalet räckt väl för att täcka likviditetsbehoven. 
I företag E och F var uppbyggnaden av det egna kapitalet ett arbete över lång tid. All vinst 
återinvesterades och genom att ha låga utdelningar till ägarna kunde man behålla och utöka 
kapitalet i bolaget. Företag E har under de 50 år som de har varit verksamma byggt upp en 
stark kassa och är även ägare till de lokaler verksamheten brukar. En hög likviditetsgrad anses 
oumbärlig då de emellanåt ligger ute med stora belopp eftersom de handlar med 
kapitalkrävande maskiner i relativt stora mängder. Detta förfarande har varit ett måste även 
för företag F, då checkkreditens storlek är beroende av företaget egna kapital och problem 
tidigare uppstått då likviditet fattats för att kunna investera i säkra, kortsiktiga investeringar. 
På detta vis har de sedan starten 2009 arbetat sig bort från problemet. Deras strävan är dock 
att bli mindre beroende av eget kapital och på så vis kunna minska tillskotten från 
verksamhetens huvudägare. Denna önskan om högre skuldsättningsgrad har framkommit 
upprepade gånger: företag A, E, och G vill alla öka denna för att möjliggöra för expandering 
och ekonomisk tillväxt. Företag A tillhör den expanderande säkerhetsbranschen och önskar 
utöka sin verksamhet genom att etablera sig i flera städer och på detta vis ta större 
marknadsandelar. Högre skuldsättningsgrad anses vara en nödvändighet för att utföra denna 
plan och med det anser företaget att även möjligheten till lönsamhet förbättras. Vad några av 
företagen dock medger är att det i dagsläget inte är möjligt att utöka sin skuldsättningsgrad. 
Konsultföretaget företag G:s strategi är att kombinera ackumulation av eget kapital samtidigt 
som lånen ökar i något högre grad, för att på detta vis långsamt öka skuldgraden.  
 
4.2.3 Informationskrav 
 

Flera av respondenterna anger att man hade svårt att leva upp till höga informationskrav. Av 
de tillfrågade företagen använder de sig alla, med undantag för det konkursade företaget D, av 
en och samma bank från det att bolagen grundats. En relation har på så vis byggts upp, dock 
så är de alla överrens om att detta på inget sätt sänkt kraven gentemot dem. Företag G, som är 
ett enmansföretag, nämner att det varit till nytta med en fast bankkontakt då denna person 
känner till både företagets som respondentens privata ekonomiska historia. Respondenten 
upplever dock att vad bankerna är intresserade av är hårda data och tittar direkt på finansiella 
nyckeltal. Företagets positiva siffror som de har uppnått under de fem år som det varit 
verksamt har lett till bättre villkor. Det lilla företaget, företag C upplever en liknande situation 
av att en personlig bankman underlättar för kommunikationen och kontakt med banken, men 
att det är företagets ekonomiska situation som är avgörande för beslut. I slutändan är det 
finansiell information som efterfrågas och kraven är höga.  
 
Ytterligare en metod för att förmedla ens finansiella ställning till kreditinstituten är genom 
kreditrating och detta har varit hjälpsamt för de företag i studien som valt denna väg. Det har 
dock inte medfört att lån automatiskt beviljas, utan är snarare något som är oumbärligt för 
dem. Utöver banken så anser även kunder och leverantörer att ett högt betyg är positivt då de 
inleder samarbeten. Företag G berättar om hur en god kreditrating hos deras kunder är 
positivt då de använder sig av factoring och att detta i vissa fall gör att kostnaden för denna 
finansieringsform sjunker något. Krav på personlig borgen har krävts av majoriteten av 
företagen för att beviljas både lån och krediter, och då speciellt när de var nyetablerade för att 
senare, då detta tillåtits, baseras på säkerheter i företaget. 
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För att kringgå informationskrav använder sig företag B endast av kredit för leasing av bilar 
och då bilarna är underliggande säkerhet för finansieringen, upplever de inga större krav på 
finansiell information förutom att verifiering av betalförmåga görs. Företag D har upphört 
men om bolaget hade funnits kvar så hade respondenten velat utveckla det genom att bilda ett 
aktiebolag (företaget var ett handelsbolag) och på så sätt öka sin transparens och möjligheter 
till belåning. 
 
4.2.4 Säkerheter vid belåning 
 

Höga krav på säkerheter har i flertalet fall visat sig försvåra företagandet bland de SMF som 
intervjuats för vår studie, det har bland annat lett till uteblivna affärer och i värsta fall 
konkurs. Detta har upplevts i första hand av företagarna själva, eller så har de drabbats 
indirekt genom att kunder nekats kredit och därför blev tvungna att avstå affärer. 
 
Alla SMF i studien med undantag av företag A använder sig av någon form av externt kapital. 
Mer icke-transparenta låneformer som checkkredit och leasing är återkommande i dessa fall, 
men även den icke-transparenta finansieringsformen factoring används av de tillfrågade 
företagen och speciellt då flera kunder tenderar att arbeta för förlängda betalningsperioder. 
Dessa finansieringsformer och då speciellt checkkredit har visat sig oumbärliga för företagen 
och deras dagliga verksamhet, oberoende av bransch och företagets utformning. 
Försiktighetsåtgärder tas för att inte förlora dessa då kreditinstituten ställer krav på säkerhet 
och flera av företagen arbetar aktivt med att höja gränserna. Företag F har sedan starten 2009, 
då de med de säkerheter företaget kunde presentera beviljades en checkkredit på 5 miljoner, 
sedan genom att presentera bättre garantier och säkerheter, kunnat utvidga denna till 50 
miljoner och således samtidigt blivit mindre beroende av eget kapital. 
 
Att företagarna behövt sätta sina personliga eller andra externa tillgångar som säkerhet är 
utbrett. För bland annat företag F, som är beroende av stora kapital för deras verksamhet, har 
en långvarig bankrelation som sträcker sig längre än det aktuella företagets livslängd till viss 
del förenklat förhandlingar med banken men det krävdes dock att ett av huvudägarens tidigare 
företag gick i borgen för att kunna få kredit. En liknande situation uppstod för företag G vars 
finansiering till en början bestod av eget kapital och checkkredit. Konsekvensen blev att 
företagsägaren personligen fick gå i borgen för att bli beviljad checkkrediten. Därefter tillkom 
även factoring, och detta beslut togs på grund av vissa kunders långa betalningsperiod som 
även ökat med tiden. En nytta med detta agerande angavs vara möjligheten att kunna komma 
undan sina kunders långa betalningstider och på så sätt öka likviditeten utan att ytterligare 
skuldsätta sig och tvingas visa på gedignare säkerheter. Factoring analyseras även av företag 
F då de stundvis lider av likviditetsbrist, men anses en allt för dyr finansieringsmetod, så för 
tillfället avstår de. 
 
Banklån föredras i större utsträckning än vad det används. En önskan om att vara mindre 
beroende av eget kapital finns och även att i mindre utsträckning använda sig av dyrare 
finansieringsmetoder som leasing och checkkredit, men de aktuella säkerhetskraven 
omöjliggör detta. Det nu mera nedlagda företag D ansökte inte om banklån då tidigare 
erfarenheter avskräckte dem från det då de inte kunnat visa på de säkerheter som krävdes, 
utan fick helt förlita sig på checkkredit. Samtidigt så berättar företag C om stora 
kostnadsskillnader mellan banklån och leasing, men att de i stor utsträckning tvingats till det 
sistnämnda då kraven är omfattande från bankerna.  
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5 Analys 
 

I vårt femte kapitel analyserar vi det material vi erhållit av våra respondenter genom utförda 
intervjuer. Analysen utförs med grund i det material som finns presenterat i kapitel 2.  

 
5.1 Analys efter teman 
 

Presentationen av analysen sker utifrån de faktorer som företagen har att förhålla sig till, där 
Baselreglernas påverkan antas vara störst, och därigenom också är relaterade till uppsatsens 
syfte. Denna uppdelning överensstämmer även med hur empiripresentationen är upplagd i 
föregående kapitel. 
 
5.1.1 Kostnader för extern finansiering 
 

I vår undersökning ansåg flera av respondenterna att finansiering i allmänhet inte blivit dyrare 
så som bland annat ACCA (2011) förutspått vara en av bieffekterna av Baselackorden, utan 
snarare tvärtom så anses ränteläget bland de intervjuade företagen vara lågt vilket leder till 
billigare lånefinansiering. Företag G anser att ”… utbudet på krediter har ökat och därmed har 
kostnaderna för krediter sjunkit.” Vilket bekräftar bilden av att kostnaderna för krediter av en 
del företagare snarare anses ha blivit lägre. Vad som problematiserar analysen av det 
empiriska materialet i detta läge är svårigheten med att härleda beslut och uppfattningar till en 
specifik orsak. Baselregelverket påverkar den finansiella marknaden, men detta är bara en av 
flera faktorer som har inverkan på finansklimatet och kostnader för kredit.    
 
I tidigare nämnda studie av Carey och Flynn (2005) konstaterades att effekten av 
Baselreglernas påtvingade ökning av kärnprimärkapital medförde en höjning av 
kapitalkostnaden för företagen. Den -av flera av företagen- upplevelsen av låga kostnader för 
krediter går även emot Angelkort och Stuwes (2011) bedömning om att Baselregelverket 
innebär högre kreditkostnader. Företag F har i dagsläget en god ekonomi och tack vare detta 
befinner de sig i ett bra utgångsläge för att förhandla fram lägre räntor: ” Tidigare har vi varit 
pressade men nu är det vi som pressar bankerna” säger respondenten. Företag E befinner sig i 
en liknande sits och berättar: ”Banken är mer intresserade av oss än vi av dem” Även här ser 
vi tendenser på att en stark ekonomi och förmågan att medla detta till låneinstitutet spelar en 
framträdande roll. Samtidigt befinner sig det mindre företaget C i en mer ansträngd situation 
och utan stora valmöjligheter. Detta på grund av kostnadsskillnader gällande finansiering, vi 
ser i studien en uppdelning mellan förmånliga låneformer menade för transparenta företag, 
vilka i studien representeras av de större företagen, och dyrare finansieringstyper ämnade för 
mindre transparenta företag som har visat sig vara de mindre och framförallt unga SMF i vår 
undersökning, helt i enlighet med den fördelning av finansieringsformer som presenteras av 
Berger och Udell (2006). Undantaget som bekräftar regeln i detta fall är företag G som tillhör 
de mindre av företagen, både räknat till omsättning som antalet anställda och dessutom är 
relativt nystartat. Detta till trots så befinner de sig i en position som tillåter dem förhandla 
med banker och är inte endast utelämnade till dyra finansieringsformer. Restriktioner stöter de 
på och deras finansiering är inte optimal enligt företaget men ändock befinner de sig i en mer 
förmånlig position jämfört med andra likvärdiga företag. Företag C som till storleken liknar 
företag G befinner sig inte i samma gynnsamma situation och detta speglar sig i strävan efter 
att gå från leasing till mer förmånliga banklån. Leasingen är en dyrare finansieringsform för 
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dem men den har valts eftersom att företaget har tvingats välja ett alternativ som passar en 
mindre transparent verksamhet. Eftersom att bankernas har tvingats hålla sig restriktiva 
gällande utlåning, bland annat för att leva upp till villkoren som ställs på dem genom 
Baselackorden (Lyon & Casey, 2011), så har banklån inte varit en valmöjlighet i det läget. 
Den dyra finansieringen som leasing innebär leder vidare till att företag C blir mer avogt 
inställda till ytterligare investeringar, i led med vad tidigare forskning visat på som en negativ 
följd av åtstramningarna (ACCA, 2011).  
 
Vidare kan vi i företag D se att bristande transparensen i bolaget gör att företaget upplever 
bankerna som avigt inställda och att de krediter som blir tillgängliga för dem även här är av 
sådan typ som finns till buds för icke-transparenta företag och som är dyrare. Detta kan ha 
varit en följd av de kostnadsökningar för risk som Swedbank (2012) observerade. De hårda 
kraven som bankerna ställer på sina kunder till följd av stramt regelverk (Carey & Flynn, 
2005), och som inte alla kan leva upp till, gör att dessa företag får vända sig till de 
finansieringsalternativ som återstår (Berger & Udell, 2006). Här kan vi notera att företag D 
upplevde den checkkredit som man fick som väldigt dyr men i brist på alternativ så fick man 
acceptera de villkor som gavs. Bayrakatar (2015) har tidigare visat på att det är just 
mikroföretagen som är förlorarna och de som värst drabbas då reglerna gällande utlåning 
skärps. I fallet med företag G så använde man sig av både factoring och checkkredit för 
finansiering av löpande utgifter. Det är upplagt på detta vis även då checkkredit är mer 
förmånligt, men även här ser vi att bankens höga krav motsätter sig den av företaget önskade 
förändring.  
 
Institutionella förändringar av samhällets förutsättningar har här format organisationernas 
beteende för att uppnå en total riskreducering i samhället såsom Menard och Shirley (2008) 
menar är en del av NIE. Berörda länders politiker har genomfört dessa regelförändringar, vars 
syfte är att stärka bankernas motståndskraft i svåra tider (King & Tabert, 2011). I vår studie 
ser vi att detta yttrar sig negativt för majoriteten av SMF då de i stor utsträckning blir 
hänvisade dyrare extern finansiering. Viljan och kapaciteten för att investera har i viss mån 
reducerats hos några av de SMF som ingår i studien, vilket kan vara en indikation på att lagar 
och är tillväxthämmande (Nyström et al., 2014).   
 
Extern dyr finansiering har även visat ha effekt på andelen eget kapital som nyttjas av de 
tillfrågade SMF i studien. Detta är fallet för flera av de intervjuade företagen och företag A 
har i enlighet med PO gått från att använda sig av extern finansiering till ett val bestående av 
endast finansiering med internt anskaffade medel (Myers, 1984). Teorin PO framlägger att 
företag föredrar finansiering med eget kapital framför andra finansieringsformer med 
anledning av de ökade kostnader för asymmetrisk information som alternativ finansiering 
innebär (ibid). Att återinvestera vinster och bygga upp bolaget med eget kapital används flitigt 
av flera företag i studien som de medger är en direkt följd av de tuffa, existerande villkoren på 
den finansiella marknaden, detta i likhet med hur det ser ut generellt för SMF i Sverige som 
till stor del finansieras av eget kapital (Bjerkesjö et al., 2011). Kraven är höga samtidigt som 
kostnaden sjunkit för de mer gynnade företagen. Även företag E har under längre tid byggt 
bort sitt beroende av bankfinansiering genom ackumulering av eget kapital. Företag F arbetar 
efter PO genom att deras samtliga vinster stannat i bolaget. Detta beteende har lett till att man 
kan hålla nere delen externt finansierade medel och samtidigt då kostnaden för asymmetrisk 
information (Atiyet, 2012). Även företag B har genom god tillgång till eget kapital valt att till 
allra störst del förlita sig till den källan för finansiering. Dock har det förhållandet varit 
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detsamma sedan 1960-talet och kan inte ses som en effekt av Baselreglerna. Man menar i 
stället att det är en filosofi grundad i ”en lång tradition inom lantbruket”. 
 
En del av företagen som ingår i vår studie har även beskrivit hur banker förutsätter att de har 
kreditrating i led med tidigare studier som gjort gällande effekterna av 
Baselöverenskommelsen (Angelkort & Stuwe, 2011). Kreditrating görs av utomstående 
organisationer på uppdrag av företagen (Miller, 2003), och därmed står även företaget för den 
kostnad som uppstår. Här ser vi ytterligare ett bankkrav som medför extra kostnader för 
förtagen. 
 
5.1.2 Skuldsättningsgrad 
 

Av olika anledningar önskar majoriteten av de intervjuade att öka sin skuldgrad då de anser 
att detta skulle ha positiva effekter på deras verksamhet och därmed vara ett verktyg för att 
öka omsättningen. En ökning av den asymmetriska informationen tycks inte vara 
avskräckande, utan de positiva effekterna av externt finansierade medel är övervägande, i 
motsatts till vad som förespråkas av PO (Myers, 1984). Detta motarbetas dock i och med att 
kraven på företags skuldsättningsgrad skärps, som till viss del beror på införandet av 
Baselreglerna (Angelkort & Stuwe, 2011), vilket då leder till motsatt effekt i jämförelse med 
den önskade för majoriteten av företagen. Det finns dock en mindre grupp SMF i studien som 
gynnats och i dagsläget befinner sig i en mer fördelaktig sits i jämförelse med en tid tillbaka. 
Detta är i linje med vad Antão och Lacerda (2009) visat bevis på; att kraven minskat på 
företag i vissa branscher och de SMF som anses ha lägre konkursrisk, så det kan tänkas att 
bland annat Baselreglerna medverkat i att förbättra dessa SMFs finansiella valmöjligheter. 
Detta är dock endast en lite del av SMF och siffror från Tillväxtverket (2015) visar även på att 
detta är ett problem som sträcker sig utanför denna studie. Flera av de intervjuade företagen 
var relativt nystartade och beskrev hur de hanterat de förutsättningarna som bland annat 
Baselregelverket ligger bakom och som sägs försvåra finansieringssituationen för SMF och då 
framförallt unga och oetablerade sådana (Silver & Vegholm, 2009).  
 
Respondent F beskrev en situation där potentiellt lönsamma investeringar fick avstås för att 
den checkkreditreglerade likviden inte räckte till: ”Absolut måste vi ta beslut om att avstå 
jobb för att vi inte kan ligga ute med likviditeten som skulle krävas”, sades bland annat. 
Checkkrediten var strikt styrd av bolagets finansiella information och gick inte att justera ens 
för vad som uppfattades som säkra kortsiktiga investeringar med snabb återbetalning.  För att 
hantera detta och dämpa de negativa påföljderna, arbetade man i företag F för att öka det 
ackumulerade egna kapitalet och fasta tillgångar i bolaget och på så sätt kunna öka 
checkkredit och likviditet. Sammantaget har detta resulterat i färre affärsavtal, att mer eget 
kapital blir bundet i företaget vilket resulterar i färre investeringar. De strikta kraven på låg 
skuldsättningsgrad som Baselregelverket delvis är skyldigt till (Angelkort & Stuwe, 2011), 
har för företag F en hämmande effekt vilken de aktivt arbetar sig bort ifrån. 
 
I företag G valde man en annan väg för att hantera de likviditetsproblem som uppstod på 
grund av den begränsade checkkrediten. Man valde att använda sig av den dyrare metoden 
factoring, ett upplägg som enligt Berger och Udell (2006) innebär att det fakturerande 
företaget i princip säljer sina fakturor till ett factoringföretag. Vinsten med detta agerande var 
för företag G att kunna komma undan sina kunders långa betalningstider och på så sätt öka 
likviditeten, men till, som tidigare nämnts, ett högre pris. Detta är en metod som även sägs 
moderera den asymmetriska informationen (Fama & French, 2002), vilket resultatet av en 
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utbred användning av eget kapital också är. Här ser vi att effekterna av skuldsättningskrav 
resulterar i dyrare finansiering. 
 
Effekten av krav på låg skuldgrad styr nästan alla av de företag som vi intervjuat mot en PO-
präglad kapitalfördelning (Myers, 1984). Företag F har närapå sett sig tvingade att temporärt 
inta en strategi i led med vad PO förespråkar i och med ackumulering av eget kapital, vilket 
resulterat i sämre tillväxt. Företag G har i motsats till detta valt en väg som tillåter dem 
utnyttja en betydande del externt kapital i och med kombinationen factoring och checkkredit 
och respondent G säger: ”Jag hoppas att andelen skuldfinansiering långsiktigt kommer att 
öka”. Generellt har vi sett att företagen är positivt inställda till externt finansierat kapital och 
flera respondenter har antytt att önskan om en högre skuldgrad finns, i motsatts till vad PO 
talar för (Myers, 1984). Som tidigare nämnts, så är företagen i studien generellt sett inte avogt 
inställda till externt finansierat kapital, utan det är externa omständigheter som sätter 
begränsningar. Detta visade sig för företag D där likviditetsbrist visade sig bli en ödesdiger 
fälla för företaget. Ägarna hade ett begränsat kapital att satsa i bolaget och när tillfället dök 
upp för att göra goda affärer så gjorde ett blankt nej från banken gällande utökning av 
checkkrediten att man inte kunde genomföra de nödvändiga varuinköp man behövde. Följden 
blev ett stort antal förlorade kunder och respondenten från företag D såg det som ett 
avgörande nederlag för företaget, även här satte regelverk käppar i hjulet och avsaknaden av 
kapital gjorde att företaget ej kunde arbeta för fortsatt tillväxt, ett fenomen som även 
dokumenterats i tidigare studier (Nyström et al., 2014). Agerandet skiljer sig åt företagen 
emellan när det kommer till belåning hos bank och vi ser att de större företagen som ingår i 
denna studie i vidare utsträckning avstår från en ökning av banklån på grund av strategiska 
skäl. Det kan exempelvis vara att en högre grad banklån leder till åtstramningar av 
checkkrediten och för att undvika detta väljs andra finansieringsformer. Samtidigt ser vi att 
anledningarna till att de mindre företagen som vi studerat, avstår från, eller inte utökar sina 
banklån, styrs helt av utomstående aktörer. Hos dessa företag är det enbart bankerna som 
avgör lånens storlek.  
 
5.1.3 Informationskrav 
 

Att leva upp till de höjda informationskrav vid belåning som bland annat implementeringen 
av Baselackorden bär skuld för (Silver & Vegholm, 2009), har visat sig vara problematiskt för 
de flesta av de intervjuade då företagens verksamheter till stor grad är beroende av extern 
finansiering. Alla företag utom företag A använder sig av någon form av kredit och till 
exempel checkkredit är en viktig aspekt i verksamheternas dagliga aktivitet och utebliven 
sådan kan orsaka besvärliga problem för dem. I flera fall angav respondenterna att man i 
samband med uppstart av företaget fick gå i personlig borgen för att beviljas lån i 
överhuvudtaget. Anledningen till detta sades vara den bristfälliga finansiella information som 
företagen på grund av sin ungdom av naturliga själ inte kunde visa upp. I de flesta fall förhöll 
sig företagen till detta krav på så sätt att man i den mån man förmådde gick i personlig borgen 
för att beviljas lån. I fallet med företag G så upphörde detta krav i och med att företaget kunde 
visa god finansiell information och likaså i företag C och A. Här ser vi tydliga exempel på att 
de intervjuade SMF är i behov av kreditformer som beviljas grundat på annan typ av 
information än bokföringsmässiga data (Altman, Sabato & Wilson, 2010). 
 
Miller (2003) menar att kreditrating är en bra metod för att hantera informationsproblematik, 
och därmed de kreditrisker som Carey och Flynn (2005) nämner. De största av de i 
undersökningen medverkande företagen har kreditrating med goda betyg och anser det vara 
en tillgång för att hantera informationsasymmetrier på marknaden. AAA-kreditratade 
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företaget E uppger att: ”Bankerna är mer intresserade av oss än vi av dem”. De ansåg att det 
inte bara var bankerna som efterfrågade kreditbetyget, utan även leverantörer och kunder 
kunde efterfråga detta. Kreditratingen uppfattades dock inte som något ”trumfkort” som man 
kan använda till sin fördel utan snarare som något ofrånkomligt, och ett högt betyg var ett 
krav, eller som de själva beskriver det: ”Vi har AAA-rating, så det är ett plus. Vi märker dock 
inte direkt av att bankerna tar hänsyn till det”. Positivt för företagen i studien med kreditrating 
är även att det medför att den asymmetriska informationen som uppstår under en 
låneförhandling hålls på en låg nivå eftersom att mängden efterfrågad information utöver 
denna blir mindre (Frank & Goyal, 2009). I företag G, där factoring användes, betraktades bra 
rating hos kunderna som en fördel, eftersom att kostnaden för factoring i och med detta blev 
lägre.  
 
Vi fick en samlad bild av att de flesta av företagen har en personlig och bra relation med 
banken, vilket skulle kunna underlätta en form av relationsutlåning, som bygger på att det 
finns andra informationskanaler mellan låntagare och långivare som går utanför det som täcks 
in av finansiell information (Berger & Udell, 2006). De deltagande företagen bedömer 
emellertid att de inte kan dra några egentliga fördelar av det. I företag G ansåg man dock att 
det är ett plus att den personliga bankkontakten har god kännedom om både den privata- som 
företagets ekonomi. Samtidigt var det ändå så att ingen uppfattade det som att man kunde 
kringgå bankens regler om finansiell information med en god relation till banken. Våra 
respondenters uppfattning stämmer väl överens med Silver och Vegholm (2009) vars studie 
visade på att relationsutlåning förekommer i allt mindre grad, även då behovet är stort hos 
SMF. Vad detta orsakat SMF i studien är att informationsproblematiken blir mer påtaglig då 
allt måste backas upp med finansiell information, tidigare nämnda företag G:s erfarenhet är 
att: ”Bankerna går direkt och tittar på finansiella nyckeltal”, så som Altman (1968) framhållit 
vara den korrekta och mest pålitliga metoden för riskbedömning beträffande bankutlåning, 
men som på senare år kritiserats för att vara opassande för SMF (Bayrakatar, 2015).  
 
Ur informationsasymmetri-aspekten ser vi att en måttlig grad av denna uppstår i en 
övervägande del av de tillfrågade företagen. Att inte mer information delas med 
finansieringsinstituten beror dock på bristen av data att dela eller ointresse från bankens sida. 
Detta går emot PO som anser att det är företagen som är avogt inställda till att dela med sig av 
information för att asymmetri inte ska uppstå (Myers, 1984). 
 
5.1.4 Säkerheter vid belåning 
 

Bankers förfaringssätt gällande hur kreditrisk beräknas och hanteras har i och med 
implementeringen av Baselackorden förfinats och utförs med sofistikerade 
riskbedömningssystem (BIS, 2015). Vid flertalet tillfällen har i stort sett alla av våra 
respondenter pekat på situationer där otillräcklig säkerhet lett till att lån inte beviljats eller att 
de tvingats lämna personlig borgen. Företag E har märkt att kraven på säkerhet har ökat då 
flera av deras kunder stött på svårigheter på grund av att de inte kunnat uppfylla kraven på 
säkerhet och därmed nekats lån. Vad vi ser är att kreditbrist leder till färre affärsavslut, vilket i 
längden kan få jättelika konsekvenser, sämre tillväxt eller i värsta fall nedlagda bolag. 
Respondent E uttrycker det själv som: ”Vi har själva inga problem men vi har märkt på våra 
kunder att det finns de som inte beviljas krediter och därför går omkull, trots att de egentligen 
verkade ha bärkraftig verksamhet”. Detta är sannolikt en påföljd av bland annat 
implementeringen av Baselackorden då en av dess effekter är att säkerhetskraven skärpts för 
SMF och detta till trots att de anses ha en mycket liten del av skulden till att finanskriser 
utlöses (Angelkort & Stuwe, 2011). I vår studie har vi sett en grupp som missgynnas av denna 
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förändring i nyinstitutionell ekonomisk anda, som enligt North (1991) utförs så att 
handlingskraftiga organisationer gynnas. SMF är inte en del av denna gynnade grupp utan 
anses negativt särbehandlade (Angelkort & Stuwe, 2011). Vi har under vårt arbetes gång sett 
att denna särbehandling har resulterat i att i vissa falla används onödigt dyr finansiering, hög 
kostnad för finansiering har lett till att färre investeringar genomförs och affärstillfällen går 
om intet. De mindre SMF har drabbats direkt genom att inte beviljas kredit eller tvingas att gå 
i personlig borgen, medan de som är något större blir påverkade i ett andra led då SMFs 
företagskunder får kreditproblem på grund av ett stramt regelverk. Nyström et al. (2014) har 
tidigare visat på denna typ av omständigheter som i längden kan få stora konsekvenser.  
 
Företag C vittnar om att inte beviljas lån då banken ansett att de inte har tillräcklig säkerhet 
och därmed hänvisats till annan typ av finansiering. Detta har medfört högre kostnader för 
företaget vilka på grund av detta strävar efter att inte behöva genomföra fler investeringar 
inom en överskådlig framtid. Vidare har de för att beviljas checkkredit tvingats gå i personlig 
borgen, detta är återkommande i studien, att företagare även tvingas riskera sina privata 
tillgångar för att beviljas kredit. Företag D fick under sin aktiva tid nej av banken då de anhöll 
om checkkredit då de ansåg att tillfredsställande säkerhet saknades, byte av bank krävdes för 
att få igenom denna ansökan. ” …vi ansökte om en checkkredit. Fick nej, bytte bank, och fick 
en på 25 000”. Detta till trots var det inte nog och till följd av att de inte kunde visa på 
tillfredsställande säkerhet och därmed utöka rörelsekrediten för att täcka deras kunders behov, 
fann de ingen annan utväg än att lägga ned företaget. I detta fall kunde vi se att bristen på 
säkerhet, och därmed brist på externt finansierat kapital, gjorde det omöjligt för företaget att 
fortsätta sin verksamhet. Företag F har, trots uppvisande av god finansiell ställning, upplevt 
liknande situationer och tvingats avslå projekt då tillräcklig likviditet inte har kunnat 
garanteras och ytterligare extern finansiering inte beviljats med de säkerheter företaget 
uppvisat. Följden av detta har blivit att alternativa vägar utreds för att på så vis öka 
omsättningen och få företaget att växa, men det ska samtidigt vara ekonomiskt försvarbart: 
”Vi skulle eventuellt kunna börja med factoring för att öka likviditeten men det tär för mycket 
på vår förtjänst”. 
 
Ett hjälpmedel då detta dilemma uppstår har för några av studiens företag varit kreditrating. 
Miller (2003) förklarar detta som en utomstående riskbedömning och med syfte att bland 
annat förutse konkursrisker och förkorta hanteringstiderna för lån. Företag G säger till 
exempel att kreditratingen är ett viktigt stöd i deras förhandling med finansiärer och AAA-
värderade företag E upplever ett stort intresse från bankernas sida. Som tidigare nämnts 
medför inte kreditvärderingen att lån beviljas per automatik, utan företagen upplever det som 
ett ofrånkomligt krav, något som de inte kan vara utan, vilket kan vara en effekt av 
Baselöverenskommelsen (Angelkort & Stuwe, 2011). 

  
5.2 Sammanfattning av analys 
 

Extern finansiering spelar en av huvudrollerna i företagandet av de i studien medverkande 
företagen, alla SMF i studien har under någon tidpunkt använt sig av externa finansiärer. Till 
störst del av den mer kostsamma sorten då informationsasymmetri och de höga krav på 
säkerhet som bland annat Baselöverenskommelsen ställer, försvårar tillståndet och minskar 
möjligheten till billigare, mer transparenta låneformer. Detta för med sig konsekvenser som 
uteblivna investeringar och att projekt avböjs.  
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De i studien mer väletablerade och större företagen med god finansiell ställning har visat sig 
disponera över fler valmöjligheter på den finansiella marknaden, vilket tillåter dem åtnjuta en 
billigare och mer lättöverkomlig finansieringsform. Men oberoende på företag så används en 
stor del eget kapital, antingen så minskas skuldgraden på eget bevåg eller för att det är ett krav 
för att fortsätta sin verksamhet. Den positiva inställningen till externt kapital återfinns dock 
hos dem alla, och flertalet av dem önskar att i framtiden höja skuldgraden, något som för 
tillfället anses svårt på grund av de höga krav som ställs på dem.  
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6 Slutdiskussion 
 

I uppsatsens sista kapitel redogör vi för det resultat studien har gett och vi ger även förslag 
på hur ämnet vidare kan undersökas och utvecklas. 

 
6.1 Slutsats 
 

Vi har i den här undersökningen valt att fokusera på hur SMF förhåller sig till de finansiella 
förutsättningar som ges av Baselreglerna. För att veta vad de har att förhålla sig till, har vi 
identifierat ett antal finansiella faktorer som påverkas av Baselreglerna. Genom att ge SMF 
möjligheten att berätta hur de förhåller sig till dessa faktorer (temaområden), önskar vi bidra 
till förståelsen för hur de förhåller sig till den verklighet som är given under Baselreglerna. 
Som vi berört tidigare i uppsatsen så är de undersökta faktorerna inte enbart avhängiga hur 
gällande regelverk ser ut utan även andra faktorer kan bidra till att påverka. Ett typexempel 
som vi tagit upp i tidigare diskussion är hur det upplevda ränteläget, utöver Baselreglerna, 
givetvis också präglas av hur räntorna i samhället i övrigt förändras. Det kan således försvåra 
isoleringen av det finansiella förhållningssätt som företag har mot Baselreglerna som 
bakgrund. 
 
6.1.1 Summering 
 

När vi nu summerar uppsatsen kan vi se att svenska SMF i många fall arbetar under tuffa 
förhållanden gällande sin finansiering. De är beroende av extern finansiering både för 
rörelsekapital som för framtida investeringar och därmed tvingade att anpassa sig efter 
existerande normer och lagar, vilket medför att SMF i flera fall pressas till att ta till 
finansieringsformer som de annars inte hade valt. Detta är något som vi sett i majoriteten av 
de i studien medverkande företag. Höga säkerhetskrav och informationsasymmetri har även 
lett till att företagsägare tvingas riskera privat egendom för att beviljas kredit. De intervjuade 
företagens förhållningssätt skiljer sig åt dem emellan, vilket tyder på att Baselreglernas 
inverkan ter sig på olika sätt beroende på organisation och dess utformning. 
 
6.1.2 Slutsatser från analys 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi med den här uppsatsen har bidragit till att skapa en 
insyn i hur SMF förhåller sig till de finansiella faktorer som till störst del antas påverkas av 
Baselreglerna. En verklighet skildras där likviditetsbrist kan leda till att potentiellt lönsamma 
investeringar i företagen kan gå om intet och att företag i uppstartsfasen kan komma att 
brottas med problematik som att få fart på verksamheten. En del av skulden till detta kan 
sannolikt hänföras till bankernas hårda reglering av skuldsättningsgrad, information och 
säkerhet, samt kostnaderna för extern finansiering.  
 
I analysen av uppsatsens empiri blev det tydligt hur de intervjuade företagens förhållningssätt 
till finansiering på ett integrerat sätt berörs av de faktorer som vi i uppsatsen identifierade som 
påverkande. De finansiella kostnader som företagen hade att förhålla sig till, hur de kunde 
förhålla sig till sin skuldsättningsgrad och vilka finansieringsalternativ som var tillgängliga 
för dem föreföll vara inbördes beroende av varandra och dessutom avhängiga de nivåer av 
information och säkerheter som företaget kunde erbjuda kreditgivarna. Hur SMF agerar är 
färgat av specifika förutsättningar för de enskilda företagen och vad vi vill poängtera är vikten 
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av att inte se SMF som en homogen grupp då premisserna skiljer sig stort mellan olika typer 
av organisationer. 
 
Ett ständigt återkommande tema under arbetets gång var förmågan att ha en god transparens i 
bolaget och kunna visa upp bra ekonomiska data. De bolag som kunde visa upp detta målade 
upp en betydligt mer positiv bild av att man hade möjlighet att vara flexibel gällande 
skuldsättningsgrad, att man befann sig i en position där ett bredare utbud av tillgängliga, och i 
många fall billigare, krediter var tillgängliga samt att kraven på personligt risktagande för 
företagaren minskade. Vi har sett att i takt med att SMF etableras på marknaden och kan visa 
på en god finansiell situation, mer plats tar företaget i förhandlingar och kan därför välja 
mellan fler finansieringsformer och även förhandla fram lägre priser och bättre villkor. På 
detta sätt påverkar företagets position och förutsättningar deras agerande, utöver yttre 
omständigheter som Baselregelverket.  Trots denna relativa frihet i finansieringen så var det 
vanligast förekommande beteendet bland de stora företagen att behålla vinstmedel i bolagen 
för att på så sätt minska beroendet av extern finansiering och för att undvika kostnader för 
densamma. Här ser vi tecken på en PO-inspirerad finansieringsstrategi, där internt finansierat 
kapital föredras framför externt grundat i den informationsasymmetri som finns mellan 
företaget och banken (Myers, 1984).  
 
I kontrast till den realitet som de större bolagen i undersökningen hade att förhålla sig till så 
präglades de mindre, nystartade och icke-transparenta SMFs förhållningssätt till finansiering 
betydligt mer av yttre begränsningar. Detta är i likhet med vad tidigare forskning visat på, att 
små och speciellt nystartade SMF drabbades mycket hårdare av implementeringen av 
Baselregelverket än stora och väletablerade företag, som utan stora insatser anpassade sig 
efter de nya reglerna (Bayrakatar, 2015). Vad vi har observerat under studiens gång är att 
företagens skuldsättningsgrad definieras av två parametrar som båda påverkas av 
Baselöverenskommelsen; å ena sidan har vi de kostnader som uppstår i samband med extern 
finansiering och å andra sidan de utav banken ställda krav. Oförmåga att ge kreditgivarna den 
information som krävdes för bättre tillgänglighet till krediter gjorde att de mindre, nystartade 
och icke-transparenta SMF i flera fall, och i större utsträckning än de större företagen, såg sig 
begränsade i sin verksamhet. Begränsningen bestod dels i bankernas ovilja att öka deras 
skuldsättning samt att de kreditalternativ som de erbjöds var av dyrare slag. Dessa företag såg 
sig på grund av nämnda omständigheter tvingade till sådant som att avstå potentiellt 
lönsamma investeringar på grund av omständigheter rörande tillgänglighet till, och kostnader 
rörande, den externa finansieringen.  
 
Vi har noterat att det saknas alternativ för dem som önskar utöka sin verksamhet, då detta 
med existerande valmöjligheter skulle riskera företagets likviditet, eller helt enkelt är 
otillgängliga för en del av SMF. En konsekvens av detta kan bli att företagen inte lyckas 
leverera för att täcka hela efterfrågan vilket även sätter käppar i hjulet för tillväxt i både 
företagen och samhället. Affärstransaktioner går om intet då företagen inte har möjlighet att 
prestera fullt ut. Att personligen ansvara för företagets skulder är en utväg som nyttjas av 
många, dock ser vi här en fara i att i de fall företagsägarna inte har tillräckligt med personliga 
tillgångar, inte har en chans att utveckla sina affärsidéer då de helt hamnar utanför 
kreditmarknaden. Även här lyser alternativa finansieringslösningar med sin frånvaro.  
 
Baselreglerna är en produkt av institutionell förändring, likt den som diskuteras av North 
(1991) och Menard och Shirley (2008), och således en institution i samspel med 
organisationer under asymmetrisk information. Ska Baselreglerna fungera i verkligheten, utan 
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allt för stora negativa påföljder på tillväxten i de berörda organisationerna, ser vi att 
valmöjligheterna i finansiering borde kunna bli fler och inkludera alltfler SMF, självklart med 
hänsyn taget till summan av effekterna av det institutionella ramverkets, det vill säga 
Baselreglernas, eventuella förändringar. I dagsläget förefaller Angelkort och Stuwes (2011) 
tes gällande att kreditfinansiering kan bli en flaskhals för SMF på grund av att Baselackorden 
gäller. 

 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vad vi sett i vår studie är att i ett flertal fall, då företagen mognat och stabiliserat sin 
ekonomiska situation, väljer att använda sig av banker för sin finansiering på grund av att 
detta är ekonomiskt fördelbart och vanligtvis inte ett alternativ för nystartade verksamheter. 
Vad vi samtidigt har sett är att det finns företag som aldrig når fram till denna punkt, enligt till 
exempel Bayrakatar (2015) drabbas nystartade företag mer än väletablerade dito av 
bankregleringar. Denna hypotes stöds även av Angelkort & Stuwe (2011), som framlägger att 
finansiering kan bli en flaskhals för SMF då regleringar gällande till exempel skuldgrad 
skärpts och i synnerhet för nystartade företag. Vi anser därmed att det finns behov av att 
studera i vilken grad företag uppger finansieringssvårigheter som orsak till konkurs och 
omständigheterna kring detta. Kan det vara så att i grunden livskraftiga verksamheter har 
svårt att komma igång eller ta sig genom de första åren enbart på grund av brister i 
finansieringen? Anledningen till att vi anser att en studie av detta slag är behövlig, är att bättre 
kännedom om nystartade företags finansieringssvårigheter kan hjälpa till att utveckla området 
ytterligare. Kunskapen kan komma att ligga till grund för regeländringar, modifikationer av 
nuvarande kreditvarianter och alternativa metoder för att hjälpa entreprenörer i uppstartsfasen. 
Bättre förutsättningar för nystartade företag bäddar även för fler arbetstillfällen och en bättre 
tillväxt för Sverige.  
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Appendix 

 
Bilaga 1 Baselreglerna  
 
Baselreglernas bakgrund 
 

Bankindustrin är hårt reglerad och detta för den framträdande roll industrin har i 
finansieringsbranschen. För även då finansieringsinstitut finns i varierande form så är 
bankerna ledande aktörer när det kommer till utlåning och att agera som 
betalningsmellanhand, vilket ger dem en ställning som även medför att de innehar en ofantlig 
mängd data och information beträffande deras kunder. En annan anledning till varför 
bankindustrin är så hårt reglerad är bankernas egen finansiering, balansräkningens utformning 
och den risk denna medför. Generella drag är att de ofta har låg likviditet i förhållande till 
tillgångar, deras egna kapital är även det lågt i förhållande till tillgångarna och att förhållandet 
mellan vad som på kort sikt kan komma att betalas ut med vad som på kort sikt kan krävas in, 
är ur balans (Lastra, 2004).  
 
Bankernas stabilitet har satts på prov vid ett flertal tillfällen. Redan år 1663 inträffade den 
Palmstruchska bankkrisen i Sverige och världen har under de två senaste århundranden varit 
med om en lång rad finans- och bankkriser, bland annat bankkrisen i USA 1980-1983 och de 
asiatiska tigrarnas finanskriser 1997-1998 (Finanshistoria, 2010). Den senaste globala 
bankkrisen mest uppmärksammade händelse var då investmentbanken Lehman Brothers gick 
i konkurs den 15 september 2008 och skapade stor osäkerhet på den globala finansmarknaden. 
Vad som fick banken på fall var den stora del högrisklån som utfärdats till icke kreditvärdiga 
låntagare och som sedan ”bakats in” i en balanserad samling lån. När räntorna sedan steg, 
huspriserna föll, och många ställde in sina betalningar, gick Lehman Brothers i konkurs 
(Lehmankraschen- så gick den till, 2013). 
 
Politiker har tagit lärdom av den långa rad kriser som inträffat och åtgärder har satts in för att 
minska riskerna för att kritiska situationer uppstår, och det är genom att reglera 
kapitalinnehavet som flest insatser gjorts (Lastra, 2004). År 1974 bildades The Basel Comittee 
on Banking Supervision (BCBS), för att ge råd och rekommendationer till länders 
centralbanker och lagstadgare angående internationella bankers kapitalkrav och 
täckningsgrad. Under 1980- och 1990- talet avreglerades bankväsendet i flera länder vilket 
ledde till ökad konkurrens, i sin iver att vinna marknadsandelar och växa, började ett flertal 
banker att gröpa ur sitt kapital. Reglerna kunde även se annorlunda ut beroende på bankens 
och företagens nationalitet, vilket utnyttjades allt mer i konkurrenssyfte. Nya 
rekommendationer behövdes för att bättre reglera denna nya internationella bankmarknad 
(King & Tabert, 2011).   
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Basel I 
 

1988 lanserades Basel I som var den första samlingen vägledande normer för internationella 
bankers kapitalreserver. 1992 implementerades sedan normsamlingen i G10-länderna3 (BIS, 
1988).  Den bestod av tre huvudkomponenter, varav den första bestod av en minimum-nivå av 
kapitalreserver på 8 % av de totala tillgångarna som de berörda bankerna måste inneha. Som 
andra komponent bestämdes vilken slags kapital som uppfyller kraven för en kapitalreserv 
och dessa delades in i Tier 1 och Tier 2 (King & Tabert, 2011). Fokus lades på kapitalet och 
de risker som utfärdade krediter för med sig, men från och med 1996 lades även vikt på 
marknadsrisker (Ayadi, 2005). Minst hälften av kapitalet måste bestå av Tier 1, vilket 
inkluderar kärnprimärkapital, eget kapital och primärkapital, beskrivande reserver minus 
goodwill. Tier 2 består av uppskrivningsfond, allmänna kreditförlust-fonder och efterställda 
långfristiga skulder. Tillsammans ska Tier 1 och Tier 2 bestå av minst 8 % av 
kapitalreserverna, varav Tier 1 måste utgöra minst 4 % (Lastra, 2004). Som tredje och sista 
komponent så stadgade Basel I under vilka kriterier som banker ska kalkylera sina 
kapitalreserver, något som görs i förhållande med bankens totala tillgångar. Eftersom olika 
tillgångar medför olika risker togs även detta med i beräkningen i Basel I. Detta gjordes 
genom att olika tillgångar tilldelades olika vikt (King & Tabert, 2011). Tillgångarna 
tilldelades ett viktat värde efter den risknivå de förväntas ligga på: 0 %, 10 %, 20 %, 50 % och 
100 %, där 0 % innebär mycket låg risk och succesivt ökande till 100 % (Lastra, 2004). Det är 
framförallt risknivåerna som kritiserats i Basel I, dels för att fyra nivåer anses vara alltför få 
och att detta leder till att den tilldelade risknivån inte speglar den reella. Detta stimulerar även 
bankerna till att i högre grad föra över risk på andra finansinstitut (Ayadi, 2005).  
 
Basel II 
 

Basel II är en vidareutveckling av föregångaren Basel I, av vilken framförallt 
riskidentifieringen fått utstå mycket kritik (Jacques, 2008). Baselkommitténs ambition var att 
utforma ett mer omfattande och riskkänsligt normverk och 2004 så introducerades detta. 2007 
infördes slutligen de sista regleringarna (Ayadi, 2005). Intresset av Basel II var stort och kom 
att inkludera G10-länderna och alla EUs medlemsländer men även ett stort antal länder från 
olika världsdelar som på frivillig basis valt att följa regelverket (Lind, 2005). Syftet med 
Basel II var att förbättra bankövervakningen, att göra systemet mer flexibelt och anpassat 
efter den teknik som användes i bankerna (Ayadi, 2005). Basel II består av 3 pelare, vilka 
representerar: minimum-nivå för kapitalreserv, tillsynsbedömning och marknadsdisciplin 
(King & Tabert, 2011). Den första pelaren, minimumnivå för kapitalreserv, består av summan 
av kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Vidare utförs tillsynsbedömningen (pelare 2) 
och detta för att försäkra sig om att banker har ett tillräckligt bra och stabilt 
övervakningssystem och lämplig ledning för uppgiften. Den tredje pelaren tar upp 
informationskravet som gäller bankerna (Lastra, 2004). Den största förändringen med Basel II 
består av hur riskbedömningen går till av bankernas kapitalreserv, den operationella risken 
togs nu även med i bedömningen. Den operationella risken består av de risker som uppstår av 
dåligt eller felaktigt utformade interna processer där personer, system och lagrum ingår, eller 
externa händelser som till exempel terroristattacker. Utöver detta så infördes även fler 
riskindelningar, till exempel företagslån som tidigare låg i kategorin 100 %, är nu uppdelade i 
fem kategorier på 20-150 % (ibid). Indelningen görs av externa kreditratingsföretag. De 
företag som inte har kreditrating hamnar automatiskt i kategorin för 100 % kreditrisk. Detta 

                                                
                                                                                                                                                                                     
3 G10 inkluderar Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, 
Schweiz, Storbritannien och USA.     
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ger dem ett sämre utgångsläge i jämförelse med andra kreditratade företag som tillhör lägre 
kategorier, något som har kritiserats (Ayadi, 2005). 
 
Basel II visade sig dock inte vara så effektivt som förväntat, vilket den globala finanskrisen 
2007-2009 var ett bevis på. Som svar på detta kom en reviderad form av Basel II att träda i 
kraft i december 2011: Basel II½ (Getter & Shorter, 2012). Denna nya omarbetade version 
kom att fokusera på risk och karakteriseras enligt Market Realist (2014) av framförallt fyra 
punkter:  

 Incremental Risk Charge, en extra beräkning lades till för att estimera och registrera 
medelvärdet och risken, för att kunder byter bank, så kallad bankmigrering. 

 För att mäta korrelationen mellan olika risker infördes ytterligare en beräkning för 
omfattande riskbedömning. 

 Stressed Value at Risk, vilket är ett extra krav som ställs på bankerna att de under 
stressade förhållanden ska ha en större kapitalbuffert. 

 Standardiserade beräkningar för värdepappershantering inkluderades även i Basel II½, 
detta för att lån i större grad ska få en mer korrekt klassificering.  

 
Basel III 
 

2013 infördes den nuvarande Basel-modellen, som går under namnet Basel III. I och med den 
versionen så har kraven på bankerna gällande kapitalkraven skärpts, vad som får räknas som 
kapital och beräkning av riskvägda tillgångar likaså (Sveriges Riksbank, 2011a). Basel III 
inkluderar G20-länderna4 men även en rad andra nationer har valt att ansluta sig och 
ytterligare 44 centralbanker anslöt sig i september 2010 till de kommande Basel III- ackorden. 
Dessa ackord har som mål att öka både kvaliteten som kvantiteten på bankernas kapitalbuffert 
för att på så vis få ett bättre skydd mot bankkriser (King & Tabert, 2011). Det handlar dock 
inte om ett tvingande regelverk, kommitténs standarder ska gälla som riktlinjer och kan 
anpassas efter var lands unika specifikationer (Lyon & Casey, 2011). De fundamentala 
förändringar som gjorts i Basel III är att kärnprimärkapitalets minimumnivå höjts från 2 % till 
3,5 % och primärkapitalets nivå höjs från 2 % till 4,5 %, vilket gör att totala Tier 1 vid 
införandet av Basel III uppgick till 8 % och ytterligare höjningar är planerade för efterföljande 
år (Sveriges Riksbank, 2011a). Vidare så har en kontracyklisk buffert på upp till 2,5 % 
införts. Det innebär att banker under högkonjunktur får ökade buffertkrav för att bättre stå 
emot en eventuell framtida nedgång (Lyon & Casey, 2011). Ytterligare ett krav som är nytt 
för Basel III är ett bruttosolidetskrav som ska vara på över 3 % av bankens tillgångar och 
åtaganden utanför balansräkningen utan att ta hänsyn till risk (Sveriges Riksbank, 2011a).   
 
Gällande likviditetsreglering så introduceras med Basel III två nya krav. Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) vilket innebär att bankerna måste ha en likviditetsbuffert bestående av 30 dagars 
nettoutflöde i ett stressat scenario. Denna buffert ska bestå av statsobligationer och max 40 % 
bostadsobligationer. Net Stable Funding Ratio (NSFR) är det andra nya 
likviditetsregleringskravet, vilket kräver att bankens stabila finansiering ska vara större än 
behovet av ett sådant. Vad som anses vara stabil finansiering finns också angivet i NSFR 
(Sveriges Riksbank, 2011a). 
 
 
 

                                                
G20 består av Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, 

Japan, Sydkorea, Mexiko, Ryssland, Saudi Arabien, Sydafrika, Turkiet, Stor Britannien, USA och EU (G20
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Förändringar över åren 
 

Från 1988 fram till idag har det skett en del förändringar inom Basel-normerna och nedan 
presenteras en jämförelse mellan de tre varianterna. 
 
 

BASEL I BASEL II BASEL III 
Introducerad 1988 2004 2013 

Fullförd 1992 (justering 1996, mer 
fokus på marknadsrisk) 

2007 Pågående 

Länder G10 G10, EUs medlemsländer och även 
en rad fler nationer. 

G20 inklusive EU-länderna 
och utöver detta ingår 
centralbanker från 44 andra 
stater. 

Syfte Hållbart och stabilt 
internationellt banksystem 
genom införandet av 
kapital-minimumnivå. 

Identifiera risk, flexibel 
bankövervakning  

Öka kvaliteten & kvantiteten 
på bankernas kapitalbuffert.  

Primärfokus Kreditrisk Minimera risk Stark kapitalbuffert 

Struktur Viktad risk 0%, 20%, 50% 
& 100% beroende på 
förväntad risk. 
Kapitalreserv 8 %, varav 
tier 1 består av minst 4% 
& tier 2 för resterande del. 

Tre pelare: 1. Minimumnivå för 
kapitalreserver. 2. 
Tillsynsbedömning. 3. 
Marknadsdisciplin.  

Tier 1 på minst 8 %. 
Kontracyklisk buffert på upp 
till 2,5%. Bruttosolidetskrav 
på minst 3 % av bankens 
tillgångar. LCR på 30 dagars 
nettoutflöde i stressat 
scenario. NSFR- bankens 
stabila finansiering ska vara 
större än behovet av ett 
sådant. 

Förändring  Riskbedömning av bankernas 
kapitalreserv, fler risknivåer, & större 
fokus på operativ risk. 

Stramare regler angående 
kapitalbuffert. 
Likviditetsreglering, 
Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) & Net Stable Funding 
Ratio (NSFR).   

Kritik För få risknivåer, detta kan 
leda till att den 
kalkylerade risken inte 
stämmer överrens med den 
reella. Detta medförde 
också att bankerna i större 
utsträckning har överfört 
risk till andra 
kreditinstitut. 

Svårigheter för företag utan 
kreditrating att få finansiering. 

 
Tabell 1. Egendesignad jämförelsetabell av Basel I, II och III. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Inledning 
 

Vi inleder intervjun med att ställa allmänna frågor om företaget, frågor gällande ålder och 
bolagsform, omsättning mm för att bekanta oss med respondenten och fylla i eventuella 
luckor till den förhandsinformation som vi tagit fram. Vad vi vill veta är följande: 
 
Respondentens befattning på företaget. 
 
Vilket år företaget startades och om det var i samma form som den nuvarande. 
 
Omsättning, är den siffran någorlunda stabil från år till år? Om inte är det något speciellt som 
orsakat detta eller effekten av en trend? 
 
Anställda, har det ökat/ minskat? Fler delägare? 
 
Inom vilken bransch de är verksamma och i vilken kategori de tillhör. 
 
Finansiering  
 

Tema 1, finansieringens utformning, bakomliggande orsaker 
 

1) Berätta om hur företaget finansieras i nuläget.  
 

2) Vad var det som fick er att välja dessa finansieringsmetoder?  
 

3) Önskar ni förändra någon aspekt av er befintliga finansiering? Varför har ni inte utfört 
den förändringen?  
 

Tema 2, förändringar av finansiering 
 

1) Hur har finansieringen sett ut över åren? Har den förändrats och varför? Har det inte 
skett en förändring för att ni varit nöjda eller inte haft något alternativ? 

 
2) Hur upplever ni att kostnaden för finansiering är idag jämfört med tidigare år? Vad 

upplever ni är den bakomliggande orsaken till kostnadsförändringen?  
 

Tema 3, relationen till banken 
 

1) Hur ser er relation med bankerna ut? Är de tillmötesgående, ställer höga (orimliga) 
krav?) Vänder ni er till en och samma kontaktperson på banken och i så fall hur ser ni 
på det? Har det varit till fördel/ nackdel? Har ni alltid använt er av samma bank? Vad 
fick er att byta?  
 

2) Om vi går tillbaka lite i tiden, märker ni någon skillnad mot idag i svårigheten att bli 
beviljad kredit/ banklån etc.? På vilket sett har detta visat sig? (T.ex. fler formella 
krav, krav på högre säkerhet, krav på lägre skuldgrad? Krav på kortare kredittider från 
leverantörer etc. Upplever ni det enklare att bli beviljad lån idag jämfört med 
tidigare?) 
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3) Upplever ni någon förändring i vad bankerna kräver för finansiella underlag för att få 

krediter? Hur har ni reagerat på det?  
 

4) Hur påverkar företagets tidigare skuldsättning möjligheten att få nya krediter? Har det 
blivit svårare/lättare över tid? 

 
Tema 4, ageranden till följd av förändringar på finansieringsmarknaden 
 

1) Vad har effekten blivit av att det är enklare/svårare att beviljas finansiering? (Nya 
alternativa finansieringsmetoder? Nedlagda investeringsplaner? Fler och större 
investeringar om det blivit lättare att skaffa finansiering?) Har ni några metoder för 
att ”komma runt” bankernas krav om detta? (t.ex. välja andra kreditalternativ, 
kreditrating) 
 

2) Hur resonerade ni kring denna situation, vad fick er att fatta de beslut som tagits?  
 

Tema 5, framtidsutsikterna 
 

1) Hur ser ni på framtiden angående företagets finansiering? (Eventuella hinder, 
planerade investeringar, expansion etc.)  

 
 
 
 


