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__________________________________________________ 

Sammanfattning 
 

Kovenanter ett amerikanskt fenomen som successivt har spridit sig över världen. I Sverige 

började olika typer av kovenanter användas under 1960-talet som kreditvillkor vid 

företagsfinansiering. Men även om kovenanter blivit ett vanligt verktyg inom den svenska 

kreditverksamheten sedan 1960-talet, finns det fortfarande bristande kunskaper om dess 

praktiska användande. 

 

Denna studies syfte är att utforska hur bankers användning av kovenanter i låneavtal påverkas 

av företagsspecifika, relationsspecifika, lånespecifika och andra faktorer. Studien är inriktad 

till att studera svenska bankernas användning av kovenanter vid företagskreditgivning och 

kommer därför inte att behandla privat och offentlig sektor. 

 

Studiens ansats är abduktiv, som möjliggör en växling mellan teori och empiri. För att öka 

förståelsen kring kovenanters användning har semistrukturerade intervjuer genomförts. 

Urvalet är begränsat till sex stycken av Sveriges största banker. Insamlad empiri har därefter 

tolkats utifrån agency theory of covenants, som härstammar från agent och principal teori. 

Därefter avslutas studien med en presentation av slutsatser, samhällsmässigt kunskapsbidrag, 

etiska bidrag, egna reflektioner och begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

 

Studiens resultat påvisar att kovenanter har en viktig funktion som kontroll och riskhanterings 

mekanism i låneavtal, men det ersätter inte behovet av realsäkerheter. Dessutom tyder 

resultatet på att användningen av kovenanter främst påverkas av låntagarens storlek, förmåga 

att lämna säkerheter, lånelöptid och storlek, samt lånets användningsändamål. 

 

 

Nyckelord: Kovenanter, principal-agentteori, låneavtal, riskhantering och förhandlingsstyrka 
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__________________________________________________ 

Abstract 
 

Covenants are an Americans phenomenon that has been successfully spread around the world. 

Different types of covenants are regularly used in Sweden and has been used in corporate loan 

contracts since 1960. Despite that covenants has been a commonly used tool in the Swedish 

loan contracts since the 1960s there is still a lack of knowledge about covenants practical use. 

 

The purpose of this study is to research the use of covenants in loan agreements from banks 

point of view, and explain how different factors such as borrower characteristic, loans 

characteristic, bank-borrower relationships and other factors can affect banks’ practice of 

using of covenants. 

 

The research question in this study is how different factors such as borrower characteristic, 

loans characteristic, bank-borrower relationships and other factors can affect Swedish banks’ 

practice in using of covenants. The study is aimed to research the Swedish banks' use of 

covenants in corporate debt, therefore the private and public sectors financiering are not 

considered. 

 

The survey has an abductive approach that provides ability to move back and forth from 

theory to empirical data. In order to explore the phenomena of covenants closely the semi-

structured interviews are used for collecting data. Participants from the six largest banks in 

Sweden were selected to participate in the research. Collected data has been interpreted based 

on agency theory of covenants, which originates from the agent-principal theory. Finally the 

conclusion of the study is presented as well as socially knowledge contribution and 

suggestions for the further research. 

 

The results collected from the survey shows that the covenants have an important function as 

control and risk management mechanism in the loan agreement, but it does not replace the 

need for real security. The survey also shows that the use of covenants is mainly affected by 

the borrower's size, ability to provide collateral, loan duration and size, and the loan's purpose. 

Keywords: covenants, principal-agency theory, loan agreements, risk management and 

bargaining power. 
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_________________________________________________ 

Förord 
 

Vi skulle vilja tacka alla respondenter som tagit sig tiden att delta i våra intervjuer. Utan er 

hjälp hade denna studie aldrig varit möjlig att genomföra. Dessutom hade vi inte fått samma 

praktiska förståelse för kovenanter och dess användning. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Bengt Igelström för alla goda råd, synpunkter och kritiska 

ställningstagande. Dessutom vill vi tacka för alla ”upptäckts” resor som du tagit oss ut på med 

dina målande berättelser. 

 

Vi vill tacka våra kurskamrater som har deltagit i seminarium, tack för diskussionerna, 

opponering och visat intresse. 

 

Självklart till vi även tacka våra familjer och alla våra vänner som hela tiden har funnits vid 

vår sida och stöttat oss. Ni har varit helt fantastiska och visat ett stort tålamod när vi envist 

kämpat på. 

 

Till sist vill vi tacka oss själva. Att vi tillsammans har kunnat hantera de problem som uppstått 

inom uppsatsskrivande och trots allt lyckats motivera varandra hela vägen fram till slutet.  

 

Ett stort tack till er alla!  

 

Maj, 2014  

Ida Olsson, Marina Lindqvist 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet. Därefter följer en problemdiskussion 

baserad på tidigare forskning vars ändamål är att belysa nuvarande kunskapslucka inom 

området kovenanter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Varje företag, oavsett storlek och bolagsform, behöver kapital för att utveckla den egna 

verksamheten. Banker är enligt Svenska Bankföreningen (2014) ett av de mest traditionella 

kreditinstituten, vars huvudsakliga uppgift bland annat omfattar riskhantering (SOU 2000:11). 

Felbedömningar och misslyckanden i riskhanteringen hos enskilda banker kan i värsta fall 

resultera till allvarliga störningar i det finansiella systemet. Den största risken för banken 

ligger i att låntagaren eventuellt inte kan återbetala lånebeloppet vid förfallodagen (SOU 

1999:82).  

 

Ett sätt att reducera och kontrollera risker som kan uppstå i verksamheten är att öka kraven på 

säkerheter och avtalsvillkor. Säkerheter kan tillgodoses i olika former exempelvis i form av 

realsäkerhet (panträtter) eller genom borgensförbindelser. I vissa fall, exempelvis vid 

projektfinansiering, för nystartade företag eller snabbväxande företag, är det inte alltid möjligt 

att lämna tillräckligt med säkerheter. För att reducera eventuella brister i de grundläggande 

säkerheterna kan banker inkludera olika former av kovenanter i låneavtalen (Niskanen & 

Niskanen, 2004). Kovenanter är en typ av villkor som återfinns i låneavtal och innebär att 

långivaren utfärdar villkor på låntagaren som denna förbinder sig att uppfylla (Sung, 2005). 

Kovenanter kan antingen vara positiva, och innebär då att låntagaren har skyldigheten att göra 

något, eller negativa och innebär då att låntagaren måste avstå från att göra något (Borgonovo 

& Gatti, 2013). 

 

Enligt Torbrand (2002) är kovenanter ett amerikanskt fenomen som successivt har spridit sig 

över världen. Vidare menar hon att ett antal studier har påvisat att kovenanter är vanligt 

förekommande i USA och anglosaxiska länder. I Sverige började kovenanter användas under 

1960-talet som kreditvillkor vid företagsfinansiering (Torbrand, 2002). Men även om 

kovenanter blivit ett vanligt verktyg inom den svenska kreditverksamheten sedan 1960-talet, 
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finns det fortfarande bristande kunskaper om dess praktiska användande (Niskanen & 

Niskanen, 2004). 

1.2 Problematisering 

Tidigare studier är enligt Demirgolu och James (2010) inriktade på att beskriva kovenanters 

användning sett utifrån tre olika aspekter. Den första aspekten handlar om en medveten 

sortering från bankernas sida för att undvika informationsasymmetrier (Demirgolu & James, 

2010). Exempelvis utreder ett antal av studierna förhållandet mellan långivare och låntagare, 

vars mål och intressen skiljer sig från varandra. Ett ytterligare problem som kan uppstå är om 

parterna har olika syn på risk. Parternas preferenser kan därför skilja sig åt vilket resulterar i 

olika beteenden och förhållningssätt (Borgonovo & Gatti, 2013; Liu & Mauer, 2011). Vidare 

behandlar denna litteratur även bankers granskningsmöjligheter av emissionsgarantier i 

kommersiella lån samt dess tillgång till insider information (Nini, Smith & Sufi, 2009; Liu, 

Miu & Chang, 2012). 

 

Den andra aspekten som tidigare forskning behandlar är teoretiska modeller, som förklarar 

bankers användande av säkerheter (Sung, 2005). Denna litteratur har enligt Demirgolu och 

James (2010) under de senaste åren även kommit att handla om företags användande av 

kovenanter för att signalera om framtida utsiktsmöjligheter.  

 

Den tredje aspekten inom litteraturen berör effekterna av företags överträdelser (Stanley & 

Shama, 2011; Denis & Wang, 2014). Låntagare kan exempelvis med hjälp av rate protection 

covenants minska de egna räntenivåerna och på detta vis minimera dess agency cost of debt 

(Vasvari, 2012; Graham, Li & Qiu, 2008; Taylor, 2013). Dock påvisar Shama och Stanley 

(2011) att företag med denna inställning tenderar att ”fuska” med den finansiella 

rapporteringen, trots risk för omförhandling, för att uppnå fördelaktigare räntenivåer. 

 

Demirgolu och James (2010) poängterar att kovenanter är en viktig produkt av låntagare och 

långivares förhandlingar. Men menar även att det fortfarande är en förbisedd aspekt vid 

bankers kreditupphandlande. Även Burgonovo och Gatti (2013) menar att kovenanter är en 

viktig aspekt i låneavtal eftersom kovenanterna möjliggör ett bättre hanterande av 

motpartsrisker samtidigt som sannolikheten för överträdelser behandlas. Dessutom anser 

Borgonovo och Gatti (2013) att kovenanter kan ge långivare en tidig varningssignal och 
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säkerhetsbuffert. Men poängterar att överträdelser förekommer och behöver inte 

nödvändigtvis bero på ekonomiska problem hos låntagaren.  

 

Taylor (2013) har granskat ett antal studier från olika länder och klassificerat förekommande 

kovenanter utifrån dess kännetecken, som är följande: positiva kovenanter, negativa 

kovenanter, redovisningsbaserade kovenanter, icke redovisningsbaserade kovenanter, 

maintenance (som skall uppfyllas kontinuerligt eller vid bestämda datum); incurrence 

(effektivt om angivna handlingar utförs t.ex. tillgångar förvärv eller nyupplåning); 

performance (t.ex. minimiräntetäckningsgrad); och kapital (t.ex. maximal utväxling). 

Genom analysen av undersökningarna påvisar Taylor (2013) att det finns en variation bland 

kovenanter och att dess varierande utformning beror på olikheter i kreditlagstiftningar. Vidare 

drar han slutsatsen att kovenanter har en betydelsefull roll i låneavtal men påpekar att 

traditionella kovenanter har minskat i betydelse. Samtidigt som användningen av nya 

kovenanter baserade på kassaflöde, EBITDA, och immateriella tillgångar har ökat (Taylor, 

2013). 

 

Taylor (2013) noterar även att det finns omfattande forskning publicerad om amerikanska, 

australiensiska, brittiska samt kanadensiska forskningsmodeller. Däremot saknas jämförbara 

studier från andra länder (Taylor, 2013). Framför allt menar Niskanen och Niskanen (2004) 

att det är inom de nordiska bankerna, som avsaknaden av litteratur kring bankers användning 

av kovenanter är störst. Dessutom finns det indikationer på att banker inom de nordiska 

länderna har en mera kundnära relation, vilket medför att bankerna i större utsträckning kan 

övervaka låntagarnas finansiella prestation (Niskanen & Niskanen, 2004). 

  

Denna studie kommer att fylla delar av kunskapsluckan genom att kvalitativt studera svenska 

bankers användande av kovenanter. Studien är framför allt inriktad till att studera vilka 

företagsspecifika, relationsspecifika, lånespecifika och andra faktorer som påverkar svenska 

bankers användande av kovenanter. Av amerikanska studier från Bradley och Roberts (2004) 

framgår det att små låntagare, som har stora tillväxtmöjligheter har en hög förekomst av 

asymmetrisk information. Det finns därför implikationer på att de små företagen har ett större 

antal kovenanter i kreditavtalen jämfört med stora låntagare (Bradley & Roberts, 2004). Stora 

företag definieras i Bradley och Roberts (2004) studie som publika företag, vars tillgångar 

omfattar 15,7 miljoner dollar. Medan små företag är privata och har ett genomsnittligt 

tillgångsvärde på 2,6 miljoner dollar.  
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Finska studier från Niskanen och Niskanen (2004) tyder på att företagsledningen har en stor 

betydelse för bankers användande av kovenanter. Exempelvis finns det implikationer på att 

kovenanter används i mindre utsträckning hos företag, vars företagsledning totalt innehar mer 

än 50 % av företagets ägarandelar. Detta överensstämmer med agency theory of covenants, 

som förutspår att företagsledningen har en mycket central roll vid användandet av kovenanter 

(Bradley & Roberts, 2004). I denna studie kommer därför de företagsspecifika faktorerna att 

bestå av företagsstorlek, företagsledning samt livscykel (se avsnitt 3.3). 

 

Vidare påvisar studier från Niskanen och Niskanen (2004) att användningen av kovenanter 

varierar beroende på företagets långsiktiga relationer och omförhandlingar/kovenantbrott. De 

menar att företag med långsiktiga relationer och företag som nyligen har bytt bank har en hög 

förekomst av kovenanter. Det är svårt enligt Schmidt (2006) att upprätta fullständiga 

förstahands kontrakt på grund av förekomsten av asymmetrisk information. Därför kan banker 

välja att omförhandla låneavtalen om det finns risk för att låntagaren bryter mot avtalet. Själva 

syftet med omförhandlingarna är att det ska få en efterföljande effekt på företagsledningens 

framtida beslutsfattande (Dennis & Wang, 2014). Problemet är dock att det kan vara mycket 

kostsamt för både banker och låntagare att genomföra omförhandlingar (Sung, 2005). De 

relationsspecifika faktorerna klassificeras därför i denna studie som långsiktiga relationer och 

omförhandlingar/kovenantbrott (se avsnitt 3.3). 

 

Bradley och Roberts (2004) undersöker kvalitativt ett urval av lån, som skiljer sig i dess 

grundläggande lånekaraktär såsom lånestorlek, lånelöptid och typ av lån. Vidare noterar de att 

låneavtal med lång löptid innehåller fler kovenanter än låneavtal med kort löptid. Andra 

forskare, Graham och Qio (2008), påvisar också ett positivt samband mellan lång löptid och 

användningen av kovenanter. Detta resonemang skiljer sig dock från Niskanen och Niskanen 

(2004) som menar att det inte finns skillnader mellan lånelöptider avseende låneavtal med 

kovenanter eller utan kovenanter. De lånespecifika faktorerna i denna studie klassificeras 

därför som lånelöptid, lånestorlek, prissättning och säkerheter (se avsnitt 3.3). 

 

Vidare undersöker denna studie även vilka andra faktorer som påverkar användningen av 

kovenanter. Niskanen och Niskanen (2004) menar till exempel att konkurrensgraden mellan 

bankerna verkar ha betydelse för användningen av kovenanter. De ger dock implikationer på 

att denna faktor kan variera beroende på vilken miljö bankerna är verksamma. Taylor (2013) 
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föreslår däremot att globaliseringen kan vara en påverkande faktor för bankers användning av 

kovenanter. 

 

Sammanfattningsvis kommer denna studie att fylla delar av den nuvarande kunskapsluckan 

genom att studera hur företagsspecifika, relationsspecifika, lånespecifika och andra faktorer 

påverkar svenska bankers användning av kovenanter (se figur 1). 

 

 

Figur 1: Bankers användning av kovenanter 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar olika faktorer (se figur 1) svenska bankers användning av kovenanter? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utforska hur företagsspecifika, relationsspecifika, lånespecifika och 

andra faktorer påverkar bankers användning av kovenanter. Med fokus på användning 

kommer studien att ge ökade kunskaper om svenska bankers användande av kovenanter. 

1.5 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att studera svenska bankers användande av kovenanter mot företag. 

Att studien är avgränsad till att enbart studera svenska banker användande beror på att 

rådande kreditlagstiftningar varierar mellan olika länder (Taylor, 2013). Studien kommer inte 

att undersöka användandet av kovenanter vid kreditgivning till privat och offentlig sektor. 
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1.6 Disposition 
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2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsfilosofi, forskningsstrateg, teoretiska 

perspektiv och forskningsmetod. Därefter avlutas kapitlet med en diskussion kring etiska 

betraktanden. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsfilosofi 

Den forskningsfilosofi som individen väljer kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) 

anses vara den syn individen har på världen. Antagandet kommer vidare att förstärka och 

påverka de metoder som individen väljer som en del av dess forskningsstrategi (Saunders et 

al, 2012). 

 

Det finns två huvudsakliga koncept inom forskningsfilosofin: ontologi och epistemologi. 

Enligt Saunders et al. (2012) finns det inom epistemologin följande fyra forskningsfilosofier: 

realism, positivism, interpretivism och pragmatism. Debatten inom forskningsfilosofin berör 

ofta valet mellan positivistisk och interpretivistisk forskningsfilosofi eller mellan valet av 

kvalitativ eller kvantitativ forskning (Saunders et al, 2012). 

 

Den positivistiska filosofin förutsätter att forskare samlar in faktiska data från observerbar 

verklighet. Forskarna söker efter regelbundenheter och orsakssamband för att kunna skapa 

lagliknande generaliseringar. Denna forskningsfilosofi strävar inte efter att tolka data utan 

handlar snarare om att påvisa att verkligheten är enligt naturvetenskapens lagar. Forskningens 

syfte blir därmed att utveckla hypoteser utifrån befintliga teorier samt att testa dessa 

hypoteser. De utvecklade hypoteserna kan accepteras helt, delvis eller förkastas. 

 

Interpretivism anser däremot att kunskap måste tolkas utifrån människors subjektiva tänkande 

där forskaren är en del av det som undersöks. Forskaren måste därför förstå det sociala 

fenomenet och samspelet mellan människorna i den valda organisationen (Saunders et al, 

2012). 

 

Denna uppsats syfte är att skapa ökade förståelse kring hur olika faktorer påverkar svenska 

bankers användning av kovenanter i kreditavtal. Därför grundas uppsatsen delvis på resultat 
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från tidigare forskning, och delvis på information av mer subjektiv karaktär i form av 

intervjuer med kreditgivare från olika banker. Interpretivismen lämpar sig främst för denna 

forskning eftersom denna forskningsfilosofi handlar om att förstå och tolka insamlad empiri 

(Saunders et al, 2012). En ytterligare anledning till att metoden används är att detaljerad 

information om företagslån inte finns tillgänglig för allmänheten eftersom det betecknas som 

känslig information. Det går därför inte i dagens läge att besvara uppsatsens forskningsfråga 

(se avsnitt 1.3) utifrån ett positivistiskt synsätt. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Det finns tre olika forskningsstrategier: induktiv, deduktiv och abduktiv (Alvehus, 2013). 

Induktiv ansats utgår från empiri och därefter formuleras resultatet i teorier. Medan deduktiv 

ansats istället utgår från befintliga teorier, som utvecklas till testbara hypoteser. Abduktiv 

ansats är däremot en kombination av induktiv och deduktiv ansats som möjliggör en växling 

mellan teori och empiri. Kombinationen av de två ansatserna används framför allt för att 

kunna undersöka olika fenomen och dess mönster (Alvehus, 2013). 

 

Uppsatsens forskningsstrategi kommer att vara abduktiv, vilket innebär att fenomen förklaras 

utifrån hur olika personer upplevelser i kombination med befintliga teorier. Syftet med denna 

undersökning är att skapa en bättre förståelse för hur banker använder kovenanter i sina 

kreditavtal. Undersökningen utgår därför från en teoretisk referensram, som används för 

utforska hur empiri förhåller sig till teori. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det finns utvecklade teorier för hur agent (låntagare) och principal (bank) förhåller sig till 

varandra (Eisenhardt, 1989). Dessa teorier har sedan kommit att utvecklats till agency theory 

of covenats, som beskriver förhållande mellan aktieägare, företagsledning och bank (Bradley 

& Roberts, 2004). Parternas skilda intressen skapar olika typer av informationsasymmetrier, 

som påverkar förhållandet mellan parterna. Om konflikterna blir allt för stora kan 

maktkamper uppstå, som bland annat påverkar bankernas användande av kovenanter (Bradley 

& Roberts, 2004). 
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2.4 Forskningsmetod 

Studien är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod, som sammankopplas med en 

abduktiv ansats. Fördelen med den kvalitativa metoden är att den möjliggör tolkande och 

mångsidig beskrivningar av vad som ligger inom ett begrepp eller fenomen (Saunders et al, 

2012). 

 

Den kvalitativa metoden används i denna studie för att öka förståelsen kring hur olika faktorer 

påverkar svenska bankers användning av kovenanter. Uppsatsen är baserad på teori från 

tidigare forskning om amerikanska och finska bankers användande av kovenanter. Utifrån 

denna teori har sedan frågor formulerats i en intervjuguide (se bilaga 1), som använts för att 

fånga information av mer subjektiv karaktär i form av intervjuer. Dessa intervjuer är 

genomförda med företagsrådgivare från olika banker. Att kvalitativ metod tillämpas beror på 

att detaljerad information om företagslån inte finns allmänt tillgängligt eftersom detta 

betecknas som känslig information (Niskanen & Niskanen, 2004). 

 

2.5 Etiska betraktanden 

Under år 2003 träde en lag i kraft som avser etikprövning av forskning om människor. Lagen 

är tillämplig vid forskning som behandlar känsliga personuppgifter. Därutöver är lagen även 

tillämplig på forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på forskningspersoner. Eller som 

genomförs på ett sådant sätt att det kan påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, 

vilket exempelvis kan gälla vid enkäter eller intervjuer (SFS 2003:460). 

 

I samband med lagändringen år 2008 skapades en diskussion gällande studenters självständiga 

arbeten på grund- och avancerad nivå (Prop. 2007/08:44). Denna diskussion handlade till stor 

del om studenters självständiga arbeten ska betraktas som forskning och i så fall omfattas av 

lagens krav på etikprövning eller inte. Slutsatsen blev att studenters arbeten i vissa fall kan 

omfattas av lagens krav på etikprövning (SFS 2008:192). Vidare påpekas det i propositionen 

att självständiga arbeten som utförs inom ramen för professionsutbildningar på grund och 

avancerad nivå ska genomföras under etiskt säkerhetsställda och trygga former (Prop. 

2007/08:44). 
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Detta examensarbete bedrivs i enlighet med lagen om etikprovning och forskningsetiska 

principer, som är vedertagna inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsområdet. Enligt dessa principer finns följande två huvudkrav: forskningskravet och 

individskyddet (Vetenskapliga rådet, 1990). Forskningskravet innebär att tillgängliga 

kunskaper och metoder ska utvecklas och fördjupas. Individskyddet kan däremot 

konkretiseras i följande fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapliga rådet, 1990). 

 

För att uppnå dessa krav har våra respondenter informerats både muntligt och skriftligt om att 

studiens resultat redovisas anonymt och att deras deltagande är frivilligt. Enligt 

forskningsetiska principer har respondenterna själva fått bestämma sin medverkan och på 

vilka villkor de medverkar. Därutöver har respondenterna även fått bestämma vilken typ av 

information de varit villiga att lämna. För att säkerhetsställa att alla respondenter före intervju 

har mottagit informationen har även samtliga respondenter muntligt informerats om: den 

övergripande forskningsplanen, forskningens syfte och metod. Slutligen förmedlades även att 

insamlad information och uppgifterna om undersökningspersonerna enbart får användas i 

ändamål för studien.  
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3. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras tidigare studiers teorier med utgångspunkt från ”agency theory of 

covenants”, som ursprungligen härstammar från ”agency theory”. Därefter följer en 

teoretisk reflektion avseende förhållandet mellan aktieägare, företagsledning och bank. 

Teorin belyser även olika aspekter i form av informationsasymmetrier, som påverkar 

bankernas användande av kovenanter. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens 

teoretiska analysmodell. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 The Agency Theory of Covenants 

Banker löper alltid en risk för att agenter (låntagare) frångår låneavtal, som en konsekvens av 

aktieägares strävan efter vinstmaximering. Smith och Warner (1979) belyser fyra former av 

konflikter mellan aktieägare och borgenärer. Divended payment är den första formen av 

konflikter som innebär att företag väljer att avyttra tillgångar för att finansiera aktieägares 

utdelningar. Detta kan medföra en värdeförändring av bankens fordringar eftersom andelen 

ställda säkerheter i form av tillgångar minskar. Claim dilutin är den andra formen av konflikt 

som bygger på ett antagande från bankens sida om att agenten inte ingår ytterligare kreditavtal 

under avtalsperioden. Om låntagaren ändå väljer att inkludera fler kreditavtal sjunker 

följaktligen det ursprungliga kreditavtalets värde på grund av förändrad prioritetsordning. 

Asset substitution är den tredje formen av konflikt som handlar om att agenten väljer projekt 

med högre riskexponering än avtalat. Om projekten lyckas tillfaller överavkastningen 

aktieägarna medan bankens avkastningskrav förblir detsamma.  Bankernas möjligheter till 

återbetalning kommer därför att minska som en konsekvens av den förändrade risknivån. 

Underinvestment är den fjärde formen av konflikt som innebär att företag med obetalda 

skulder undviker att välja projekt vars nettonuvärden enbart tillfaller bankerna. Följaktligen 

avvisas projekt med låga risknivåer trots att dess nettonuvärden indirekt ökar det totala 

företagsvärdet. 

 

Lösningen på problemet menar Eisenhardt (1989) är att upprätta kontrakt som styr relationen 

mellan agent och principal. Dessa kontrakt syftar till att sammanföra parternas gemensamma 

intressen samt möjliggör riskhantering mellan parterna. Kontrakten är användbara enligt 
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Eisenhardt (1989) i situationer när det är svårt för principalen att kontrollera exakt vad 

agenten gör. Fokus är därför att upprätta styrande kontrakt, som bygger på grundläggande 

antaganden om människors intressen, rationalitet och riskaversion. Dessutom innefattar 

kontrakten antaganden om uppstående målkonflikter inom organisationer samt användandet 

av information som handelsvara (Eisenhardt, 1989). 

 

Inom agentteorin finns de två inriktningar, som delvis kompletterar varandra (Eisenhardt, 

1989). Positivist inriktningen syftar till att identifiera konfliktsituationer mellan agent och 

principal samt önskvärda effekter av inkluderade begränsningar. Denna inriktning är mindre 

matematisk till sin karaktär och övervägande forskning inom detta område har kommit att 

fokusera på relationen mellan ägare och chefer i publika bolag. Principal och agent är den 

andra inriktningen inom agentteorin. Denna forskningsinriktning bygger noggrant 

specificerade antaganden som följs av matematiska bevis och härledningar. Jämfört med den 

positivistiska inriktningen är denna forskning uteslutande inriktad på abstraktioner och 

matematiska beräkningar (Eisenhardt, 1989). 

 

Forskningen har sedan vidareutvecklats av bland annat Bradley och Roberts (2004), vars teori 

har fått benämningen The Agency Theory of Covenants, även förkortat ATC. Centralt för 

teorin är företagsledningen som befinner sig mittemellan aktieägare och bank (se figur 2).  

 

FöretagsledningAktieägare Bank

 

Figur 2: Agency theory of covenants 

 

Företagsledningens centrerade position innebär dock enligt Bradley och Roberts (2004) inte 

nödvändigtvis att fördelningen mellan avtalsparterna är jämn. Tvärtom finns det implikationer 

på att företagsledningar tenderar att bilda incitament, som gör det möjligt att förflytta 

förmögenheter från borgenärer till aktieägare (Bradley & Roberts, 2004).  

 

Ett sätt för bankerna att minska företagsledningens handlingsförmåga är att införa så kallade 

capital convenants eller performance convenants i kreditavtalen. Capital covenants reglerar 

andelen återstående kapital i bolagen medan performance covenants överför kontrollen av 
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bolagens kapital till bankerna om det finns implikationer på att agenten bryter mot avtalen 

(Christensen & Nikolaev, 2011). 

 

Att inkludera kovenanter i kreditavtalen innebär inte enbart fördelar (Nash, Netter & Poulsen, 

2003). Visserligen begränsas konflikterna mellan aktieägare och bank. Men införandet 

innebär även nackdelar såsom att företagsledningen handlingsutrymme begränsas om 

bankernas krav är allt för restriktiva. Bankerna måste därför överväga nyttan av att minska 

andelen agentkonflikter i förhållande till kovenanters verkan (Nash et al, 2003).  

3.1.1 Teoretisk reflektion 

Det är viktigt att komma ihåg att Agency Theory of Covenants är en amerikanskt utvecklad 

teori, som främst är applicerbar på företag där aktieägare och företagsledning är två skiljda 

parter (se figur 2). Dessutom skiljer sig definitionen åt mellan vad som är ett stort respektive 

litet företag. I Sverige definieras ett stort företag som en juridisk person vars andelar, 

teckningsoptioner eller skuldebrev finns upptagna på en reglerad marknad för handel. Vidare 

har företaget ett medelantal anställda motsvarande 50 personer, en balansomslutning på 

40miljoner kronor eller en redovisad nettoomslutning på 80miljoner kronor (SFS 1995:1554). 

Små privata företag definieras däremot som alla företag vars kriterier inte uppfyller kraven för 

att betecknas som ett större företag (SFS 1995:1554). Det är därför förekommande att små 

privata bolag utgörs av en ägare, som representerar både företagets aktieägare och 

företagsledning. Gränsdragningen mellan dessa parter varierar alltså beroende på 

företagsstorlek.  

 

3.2 Asymmetrisk information 

Att upprätta fullständiga kontrakt som täcker alla potentiella konflikter är enligt Schmidt 

(2006) mer eller mindre omöjligt. En anledning som Schmidt (2006) anger är förekomsten av 

asymmetrisk information, vilket följaktligen innebär att den ena parten innehar mer 

information om kreditsituationen än den andra parten.  

 

Inom kreditgivning innebär det vanligen att besitta låntagaren mer information om den egna 

återbetalningsförmågan än kreditgivaren (Cornee, Masclet & Thenet, 2012). Vidare vet 

företagsledningen mer än aktieägarna gällande företagets lönsamhet (Cornee et al, 2012). 
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Enligt Sung (2005) är det framför allt moral hazard och adverse selection som utgör hinder 

för effektivt kontaktskapande mellan principal och agent. Adverse selection uppkommer som 

en konsekvens av den informations asymmetri som finns mellan ledning och investerare både 

före och efter avtalets ingång. Moral hazard inträffar efter kontrakt har slutits på grund av att 

banker saknar möjlighet till att kontinuerligt följa upp agentens handlingar (Sung, 2005). 

 

3.2.1 Undvikande av negativt urval 

Karapetyan och Stacescu (2014) anger säkerheter och förvärvad information, som två 

användbara instrument för att urskilja låntagares kreditvärdighet. Låntagare med hög 

kreditvärdighet är mer benägna att pantsätta tillgångar, som ett sätt att signalera sin 

kreditvärdighet. Förvärvad information handlar däremot om historisk återbetalningsförmåga. 

Delar av denna information blir dessutom tillgänglig för konkurrerande banker, vilket 

underlättar framtida urvalsprocesser (Karapetyan & Stacescu, 2014). 

 

3.2.2 Begränsande av moralisk risk  

Moralisk risk kan begränsas i den utsträckningen att agent finner incitament för att fullfölja 

verkställandet av kontraktet (Fehr, Brown & Zehnder, 2009). Vidare är strukturen för 

interaktionen mellan avtalsparterna en viktig del eftersom ryktesspridning påverkar både 

agenten och principalens förhållningssätt. Därför är det viktigt att agenten ömsesidigt är 

intresserad av att skapa effektiva kontrakt med principalen. I annat fall kommer agentens egna 

preferenser gällande rättvisa och effektivitet utgöra ett moraliskt hinder för kontraktets 

verkställande (Fehr et al, 2009). 

 

3.2.3 Agentkostnader och värdeförluster 

Asymmetrisk information är förknippat med agentkostnader, vilket bland annat inkluderar: 

övervakningskostnader, agentutgifter samt värdeförluster (Jensen & Mecking, 1976). Dessa 

kostnader uppstår som en konsekvens av asymmetrisk information (Sung, 2005). För att 

eliminera asymmetrin måste bankerna kontinuerligt övervaka låntagaren för att säkerhetsställa 

att agenten inte frångår avtal. Övervakningen innebär dessutom kostnader för agenten, som 

måste garantera att dess agerande sker i enlighet med avtal (Sung, 2005). Dessa kostnader 

innebär en värdeförlust för bankerna om agenten trots allt väljer att frångå avtal för att 

maximera den egna nyttonivån (Jensen & Mecking, 1976).  
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3.2.4 Asymmetrisk information vid långvariga relationer 

Långvariga bankrelationer kan innebära sidoeffekter som att banker väljer att utnyttja den 

egna ställningen gentemot små låntagare, som oftast har begränsade möjligheter att välja bank 

(Cornee et al, 2012). Denna effekt kallas för hold-up effect och uppstår hos aktörer med 

oligopol eller monopolställning. I dessa situationer utnyttjar bankerna sin förhandlingsstryka 

genom att använda högre räntenivåer. Konsekvenserna av detta är att bankerna kan bilda 

incitament för att enbart finansiera ineffektiva högrisk projekt. Att små låntagare är utsatta för 

detta i större utsträckning beror på att dessa oftast är begränsade till lokala områden bestående 

av ett fåtal banker (Cornee et al, 2012). 

 

Cornee et al (2012) påpekar visserligen att långsiktiga relationer innebär fördelar såsom ett 

ökat samarbete mellan bank och företagsledning. Men påvisar samtidigt restultat som tyder på 

att bankerna i större utsträckning tenderar till att utmana företagsledningen att acceptera 

projekt med höga risknivåer, som företagsledningen i normala fall valt att avstå. 

Företagsledningen missleds alltså till att ta högre risker för att kunna återbetala företagets lån. 

Denna typ av problem återspeglar den form av moral hazard ex ante problem som kan 

uppkomma efter kontraktets ingående (Cornee et al, 2012) och hänger samman med den 

konflikt Smith och Warner (1979) betecknar asset substitution (se avsnitt 3.1). 

 

Långsiktiga bankrelationer innebär även problem vid relationer med företag vars 

tillväxtmöjligheter är stora (Niskanen & Niskanen, 2004). De långsiktiga relationerna innebär 

indirekt att aktieägarna tvingas överlåta delar av projektens nettonuvärden till bankerna som 

kompensation för utestående skulder. Aktieägarna tenderar därför i större utsträckning att 

acceptera projekt vars nettonuvärde inte tillfaller bankerna i ett försök att maximera de egna 

vinsterna. Följderna av dessa beteende är att vissa projekt accepteras trots att de har en 

negativ inverkan på företagsvärdet (Smith & Warner, 1979; Niskanen & Niskanen, 2004; 

Bradley & Roberts, 2004). Denna form av agentkonflikt kallas för underinvestment (se avsnitt 

3.1). 

 

Bradley och Roberts (2004) påvisar dock att de långsiktiga relationerna kan förkortas med 

hjälp av kortare löptider. De menar att det finns en positiv relation mellan lånens löptid och 

användandet av kovenanter i avtalen. Genom att inkludera kovenanter i avtalen ges företagen 

en tidig varningssignal om att försöka förkorta lånens löptid (Bradley & Roberts, 2004). 
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3.3 Studiens analysmodell 

Med utgångspunkt från agentteorin kommer denna studie att analysera hur företagsspecifika, 

relationsspecifika, lånespecifika och andra faktorer påverkar bankers användning av 

kovenanter. Analysmodellen är delvis baserad på tidigare studier av Nash et al (2003), 

Bradley och Roberts (2004), Niskanen och Niskanen (2004), Graham och Qio (2008), Cornee 

et al (2009) samt Taylor (2013). Denna studies analysmodell är dock anpassad för att kunna 

hantera kvalitativ data, för att svara på frågorna: ”hur”, ”när”, ”var” och ”varför”.  För att 

upptäcka eventuella mönster består respektive kategori av olika faktorer, som framstått 

betydelsefulla från tidigare studier. Nedan följer därför en presentation av samtliga faktorer, 

som ingår i respektive kategori, samt hur de olika faktorerna förhåller sig till varandra enligt 

agentteori och tidigare studier. 

 

 Företagsspecifika faktorer: företagsstorlek, företagsledning och livscykel 

 Relationsspecifika faktorer: långsiktiga relationer, kovenantbrott 

 Lånespecifika faktorer: lånelöptid, lånestorlek, prissättning, säkerhet 

 Andra faktorer: globalisering, konkurrens 

 

3.3.1 Företagsspecifika faktorer 

Företagsstorlek är den första företagsspecifika faktorn, som påverkar bankers användning av 

kovenanter (Niskanen & Niskanen, 2004; Bradley & Roberts, 2004: Taylor, 2013). Det finns 

exempelvis implikationer på att stora företag har tre gånger fler kovenanter i sina kreditavtal 

än små och medelstora företag. Dessutom används enligt Niskanen och Niskanen (2004) 

nästan alltid minst en kovenant oavsett storlek. Detta går mot agency theory of covenants som 

förutspår att små företag med stora tillväxtmöjligheter har hög förekomst av asymmetrisk 

information (Niskanen och Niskanen, 2004; Taylor, 2013). Enligt teorin ökar detta 

användningen av kovenanter. En möjlig anledning till teorins antagande menar Niskanen och 

Niskanen (2004) är att kravet på finansiell rapportering är betydligt lägre hos de små 

företagen. 

 

Bradley och Roberts (2004) finner däremot resultat som överensstämmer med agency theory 

of covenants. Deras studie tyder på att små företag med höga tillväxtmöjligheter har en stor 
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förekomst av kovenanter i kreditavtalen. De belyser dock urvalet som en möjlig förklaring till 

resultatet eftersom övervägande av företagen i studien var små och medelstora företag. 

 

Företagsledningen är den andra företagsspecifika faktorn, som påverkar bankers användning 

av kovenanter (Niskanen & Niskanen, 2004; Taylor, 2013). Trots detta är företagsledningen 

många gånger en förbisedd faktor. Exempelvis påvisar Niskanen och Niskanen (2004) att 

företagsledningar, som besitter mer än 50 % av företagets ägarandelar är mindre benägna att 

acceptera kovenanter i kreditavtalen jämfört med utomstående aktieägare. Den främsta 

anledningen är att chefer, som innehar aktieandelar, helst undviker risker och inskränkningar 

avseende den egna handlingsförmågan (Niskanen & Niskanen, 2004). Vidare kännetecknas 

chefägda företag av att ha ett högt inflyttande, lägre skuldsättningsgrad samt en högre andel 

agentkostnader (Douglas, 2009). Företagsledningen har därför en central roll i agency theory 

of covenants eftersom användningen av kovenanter tenderar att vara mindre hos chefägda 

företag. 

 

Livscykel är den tredje företagsspecifika faktorn, som påverkar användningen av kovenanter 

(Nash et al, 2003; Niskanen & Niskanen, 2004). Det finns empiriska bevis av Nash et al 

(2003) som tyder på att företag med höga tillväxtmöjligheter strävar efter att bevara den egna 

flexibiliteten. Dessa företag är därför enligt Nash et al (2003) mindre benägna att acceptera 

kovenanter, som reglerar andelen utdelningar och nyemissioner. Den främsta anledningen är 

osäkerheten kring de olika investeringsalternativen och dess framtida kassaflöden. Nash et al 

(2003) menar därför att det finns en hög förekomst av asymmetrisk information inom dessa 

företagen, vilket ökar andelen agentkostnader. Niskanen och Niskanen (2004) menar däremot 

att användningen av utdelningsbaserade kovenanter är som störst hos företag med stora 

tillväxtmöjligheter.  

 

3.3.2 Relationsspecifika faktorer 

Långsiktiga relationer är den första relationsspecifika faktorn, som påverkar bankers 

användning av kovenanter (Niskanen & Niskanen, 2004; Cornee et al, 2009). Studier av 

Niskanen och Niskanen (2004) påvisar att det finns två typer av företag, som är benägna att 

acceptera kovenanter i kreditavtalen. Dels är det företag med långvariga relationer och dels är 

det företag som inlett nya bankrelationer. Vidare finns det därför implikationer på att det är de 

företag som har längst respektive kortast bankrelationer som är benägna att byta bank. Medan 



Ida Olsson & Marina Lindqvist 

 25 

de företag som befinner sig mittemellan har en mera lojal inställning till banken. Niskanen 

och Niskanen (2004) menar att om bankerna genomskådar detta beteende bör användningen 

av kovenanter öka hos företag med långvariga kontra kortvariga relationer. 

 

Cornee et al (2009) finner däremot resultat som tyder på att långvariga bankrelationer mildrar 

risker för återbetalningsproblem samt ökar låntagarens kreditmöjligheter. Dessutom finner de 

implikationer på att goda relationer medför en bättre informationsgivning mellan låntagare 

och bank. Dock belyser Cornee et al (2009) även risken för the hold up effect, som återfinns 

speciellt hos låntagare med begränsade kreditmöjligheter. 

 

Omförhandlingar är den andra relationsspecifika faktorn, som påverkar bankers användning 

av kovenanter (Dennis & Wang, 2014). Syftet med omförhandlingar framför allt att de ska få 

en efterföljande effekt på företagsledningens beslutstaganden (Dennis & Wang, 2014). Därför 

är det svårt enligt Schmidt (2006) svårt att upprätta kontrakt som täcker de olika konflikterna 

som kan uppstå mellan agent och principal. Men genom att tillämpa omförhandlingar skapar 

bankerna även förutsättningar till att åtgärda eventuella brister avseende utfärdade förstahands 

kontrakt (Dennis & Wang, 2014). 

 

3.3.3 Lånespecifika faktorer 

Lånelöptid är den faktorn som har en positiv relation med förekomsten av kovenanter 

(Bradley och Roberts, 2004). Kreditavtal med lång löptid innehåller mer kovenanter än 

kreditavtal med kort löptid. Kovenanter ger långivare en tidig varningssignal och är ett 

verktyg, som tillåter banker att förkorta lånelöptiden om låntagarens finansiella ställning 

försämras. Sålunda, anser forskare, reduceras agency cost of debt (Bradley och Roberts, 

2004). Andra forskare som Graham och Qio (2008) påvisar också ett positivt samband mellan 

lånelöptid och kovenanternas intensitet i sin undersökning och argumenterar att det kan bero 

på de potentiella agentproblem, som kan uppstår vid lån med lång löptid. För att kontrollera 

de potentiella agentproblemen krävs därför mer kovenanter i låneavtal med lång löptid 

(Graham & Qio, 2008). 

 

Niskanen och Niskanen (2004) undersöker användningen av kovenanter i Finland och finner 

resultat som påvisar att det inte finns skillnader mellan lånelöptid mellan lån med kovenanter 

och lån utan kovenanter. 
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Lånestorlek är ytterligare en faktor som har ett positivt samband med lånelöptid och 

analyseras av Bradley och Roberts (2004) samt Graham och Qio (2008). Undersökningarna 

påvisat att lånestorlek har en positiv relation med förekomsten av kovenanter i kreditavtal, 

speciellt finansiella kovenanter och utdelningsbegränsade kovenanter. Det stämmer med de 

resultat som Taylor (2013) påvisar. Forskaren analyserar olika empiriska bevis om praxis i 

kreditgivning i Storbritannien och upptäcker att banker har ett standard set av kovenanter men 

att det finns olika faktorer som påverkar vilka kovenanter som tillslut väljs, bland annat lånets 

storlek och typ av lån (Taylor, 2013). 

 

Prissättningen ska enligt agency theory of covenants bestämmas samtidigt som beslutet fattas 

att använda kovenanter i låneavtalet. Bradley och Roberts (2004) examinerar låneräntans nivå 

och inkludering av kovenanter i låneavtal. De kommer till slutsatsen att det saknas ett 

samband mellan lånens prissättning och förekomsten av kovenanter, vilket sammanfaller med 

slutsatsen som görs av Niskanen och Niskanen (2004). Det vill säga att förekomsten av 

kovenanter i låneavtal inte påverkar räntans nivå. Varsvari (2012) finner däremot resultat som 

överensstämmer med agency cost of debt. Användningen av rate protection covenants i 

låneavtal minskar räntenivåerna och på detta viss minimerar agency cost of debt (Varsvari, 

2012). 

 

Säkerhet i låneavtal är en annan faktor som undersöks av olika forskare. Niskanen och 

Niskanen (2004) undersöker användningen av kovenanter och bestämmandefaktor, bland 

annat vilken typ av säkerhet och konkurrensgrad mellan banker som påverkar inkludering av 

kovenanter i låneavtal. Undersökningens resultat påvisar att låneavtal med säkerhet, speciellt 

med fast egendom som en säkerhet, innehåller mindre kovenanter än låneavtal utan säkerhet. 

En alternativ förklaring, som Niskanen och Niskanen (2004) lyfter fram, är att kovenanter är 

ett substitut för olika typer av säkerhet och menar även att ökningen av konkurrensen mellan 

banker även minskar krav på dem. Vilket innebär att bankerna således kan säkra sin position 

med hjälp av säkerheter. 

3.3.4 Andra faktorer 

Konkurrensgrad mellan banker, skriver Niskanen och Niskanen (2004), verkar vara viktiga 

faktorer för förekomsten av kovenanter och en ökning i bank konkurrens intensifierar även 

användningen av kovenanter. Niskanen och Niskanen (2004) menar att det kan bero på att 

företag, som verkar i en miljö där bankerna konkurrerar med varandra, har tillgång till 
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alternativa banker för ytterligare finansiering. I en sådan situation kan banken vara mer villig 

att begränsa företagets framtida handling genom att inkludera kovenanter i låneavtal. 

 

Taylor (2013) undersöker också empiriska bevis angående förekomsten av kovenanter i 

låneavtal i olika länder och kommer till slutsats att majoritet av publicerade akademiska 

forskning inom kovenanter och kreditgivning praxis kommer från anglosaxiska länder samt 

USA vilket innebär att det saknas jämförbare data från forskning inom området med ursprung 

i andra länder. Med tanke på de internationella mönster och trender som råder inom 

bolagsstyrning, corporate finance, och redovisningspraxis tillåts slutsatser att dras gällande 

kreditgivning praxis i andra länder. Taylor (2013) föreslår att globaliseringen på 

finansmarknaden är den faktorn som kan påverka på att den angloamerikanska modellen av 

kreditgivning praxis exporterats till annan jurisdiktion (Taylor, 2013). 

 

3.3.5 Sammanfattning av analysmodell 

Studiens analysmodell kan sammanfattas med hjälp av följande modell (se figur 3).  

Bankers användning 

av kovenater

Företagsspecifika

faktorer

Relationsspecifika

faktorer

Lånespecifika

faktorer

Andra faktorer

Företagsstorlek

Företagsledning

Livscykel

Långsiktiga relationer

Omförhandlingar

Löptid

Prissättning

Säkerheter

Konkurrensgrad

Globalisering

Lånestorlek

 

Figur 3: Studiens analysmodell
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3.4 Modell kritik 

Studiens analysmodell fokuserar enbart på hur olika faktorer påverkar bankers användning av 

kovenanter. Modellen bortser från faktorer, som påverkar utifrån ett ägare- och 

företagsledningsperspektiv. Studiens analysmodell är därför begränsad i den meningen att den 

enbart tolkar användningen av kovenanter utifrån ett bankperspektiv. Dessutom behandlar 

modellen inte heller bankers användning av kovenanter vid privat och offentlig kreditgivning. 

Denna studie kommer därför inte att göra några jämförelser mellan bankers användning av 

kovenanter hos företag, privat och offentlig sektor. 
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4. Empirisk metod 

_________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs den empiriska metoden. Kapitlet redogör för litteratursökning, 

datainsamlingsmetod och urval. Därefter följer en presenteras intervjuguidens utformning 

samt genomförd analysmetod. Slutligen avslutas kapitlet diskussion kring tillförlitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet. 

__________________________________________________________________________ 

4.1 Litteratursökning 

Denna studie grundar sig på underlag bestående av existerande teorier och tidigare forskning, 

som behandlar ämnesområdet kovenanter ur olika perspektiv. Studiens litteratur har hämtats 

från biblioteket och den elektroniska databasen på Högskolan Kristianstad. Nyckelord som 

har använts för att söka de mest relevant vetenskapliga artiklarna är kombinationer av 

begrepp, som baseras på engelska termer: covenants, information asymmetri, agency theory, 

bank loans, och risk-taking. Utöver databasen har information hämtats från olika böcker för 

att öka förståelsen kring forskningsfilosofi, forskningsstrategi och forskningsmetod. En stor 

del av de vetenskapliga artiklar som använts i studien är baserade på data från amerikanska 

och anglosaxiska länder. Däremot saknas forskning från nordiska länder, däribland Sverige, 

vilket har bidragit till studiens forskningsfråga. Studiens syfte har varit utgångspunkten vid 

sökandet av relevanta artiklar och litteraturen har noggrant valts för att förstärka trovärdighet 

och tillförlitlighet. Artiklar har därför hämtats från tidsskrifter, som på en fyrgradig skala har 

rankats till ”grade four” och ”grade three” (Harvey, Kelly, Morris och Rowlinson, 2010). 

Litteraturen som används i studien tar utgångspunkt från ett flertal olika studier, vilket speglar 

objektiviteten i uppsatsen. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in kvalitativ data har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med 

respondenter från sex marknadsledande banker. Respondenterna (se avsitt 4.3.1) och bankerna 

(se avsnitt 5) presenteras anonymt. 

 

Till de semistrukturerade intervjuerna följer en intervjuguide, som beskriver strukturen för 

samtliga intervjuer (se bilaga 1). Till dessa kategorier hör olika frågor. Men användningen av 
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frågorna varierar beroende på intervjuns flöde (Saunders et al, 2012).  Följdfrågor kan även 

förekomma under intervju för att noggrant utveckla vald forskningsfråga (Saunders et al, 

2012). Ett annat möjligt alternativ kunde ha varit observationer men dessa är ofta en mycket 

svår forskningsmetod, som enligt Saunders et al (2012) är väldigt tidskrävande. Observationer 

lämpar sig dessutom bättre vid studerande av beteenden och inte vid studerande av avsikter 

(Denscombe, 2009). På grund av att denna studie är tidsbegränsad och ägnar sig åt att svar på 

frågorna ”hur” och ”varför” är intervjuer den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. 

 

Fördelen med intervjuer är enligt Denscombe (2009) att det ger möjligheten att producera 

detaljerad data som baseras på respondentens prioriteringar och åsikter. Dessutom kan 

forskaren genom intervjuer kontrollera intervjun och har möjligheten att ställa komplicerade 

frågor, som sedan följs upp med följdfrågor (Denscombe, 2009). Intervjuer gör det dessutom 

möjligt för forskaren att göra förtydliganden i fall respondenten missuppfattar ställda frågor 

(Denscombe, 2009).  

 

Nackdelen med intervjuer är att den så kallade intervjueffekten kan uppstå, vilket innebär att 

forskarens personliga preferenser kan påverka respondentens svar och uppträdanden 

(Denscombe, 2009). Dessutom finns risken för att forskaren styr intervjun i den riktningen 

som forskaren föredrar (Denscombe, 2009). För att reducera intervjueffekten, har 

intervjufrågorna skapats för att undvika ledande frågor eller frågor som föreslår ett visst svar. 

 

4.3 Urvalsram 

Enligt Alvehus (2013) och Denscombe (2009) representerar urvalet vid kvalitativa 

undersökningar inte en hel population i statistiskt mening. De menar vidare att det inte heller 

är väsentligt att åstadkomma en statistisk typ av generalisering i denna typ av undersökningar. 

Detta eftersom urvalet i kvalitativa undersökningar är relativt litet (Alvehus, 2013; 

Denscombe, 2009). 

 

Urvalet av respondenter har gjorts utifrån teoretiskt och strategiskt definierade kriterium. 

Syftet med undersökningen är att utifrån bankers synvinkel analysera och förklara hur olika 

faktorer påverkar bankens sätt att använda kovenanter i låneavtal. För att få en bred tillgång 

till fältet har olika banker kontaktats och ombetts att delta. Gemensamt för samtliga 
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medverkande banker är att de har en medarbetare representerad, som arbetar med företags 

kreditgivning. Representanterna har på förhand fått anmäla sitt intresse att delta i intervju och 

deras deltagande är helt frivilligt. Urvalet i denna studie har därför haft ett strategiskt element 

i sig eftersom personer med specifika erfarenheter av företagsrådgivning har kontaktats 

(Alvehus, 2013). 

4.3.1 Respondenter 

Samtliga medverkande respondenter är involverade i bankernas kreditgivningsprocess. Bland 

respondenterna finns tre företagschefer, tre företagsrådgivare och en kreditanalytiker. Varje 

bank har på förhand anmäla sin förmåga att delta och intervjutiderna har därför anpassats 

därefter. Dock har intervjuernas maximala längd begränsats till 60 minuter och dess minimum 

längd var 35 minuter. Bankernas och respondenternas förmåga att delta presenteras i Tabell 1. 

 

 

Tabell 1: Respondent presentation 

 Datum Intervjutid Respondent 

Bank A 2014-05-12 35 minuter Företagsrådgivare 

Bank B 2014-05-15 60 minuter Företagschef 

Bank C 2014-05-14 60 minuter Företagschef 

Bank D 2014-05-19 45 minuter Företagsrådgivare 

Bank E 2014-05-20 60 minuter Företagschef, 

Kreditanalytiker 

Bank F 2014-05-23 35 minuter Företagsrådgivare 
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4.4 Intervjuguidens utformning 

Till intervjuerna har en semistrukturerad intervjuguide skapats (se bilaga 1). Denna 

datainsamlingsmetod ger enligt Denscombe (2009) möjlighet till jämförbar information 

samtidigt som respondenterna tillåts att utveckla sina idéer och reflektera kring de ämnen som 

tas upp i samband med intervjun. 

 Övergripande fakta. Innan intervjuns start fick samtliga respondenter chansen att 

presentera sig själva och dess erfarenheter inom området kovenanter. Detta för att 

kunna bedöma de deltagande respondenternas lämplighet inför denna undersökning. 

 Allmän information om kovenanter. Frågorna under denna kategori strävar efter att 

tillhandahålla information om bankers användande av olika kovenanter. Dessutom 

syftar dessa frågor till att lyfta fram viktiga faktorer som påverkar bankernas 

användning av kovenanter. Genom att ställa dessa frågor skapas en grund för en mer 

djupare analys kring området kovenanter. 

 Företagsspecifika faktorer. Detta område fokuserar på företagsspecifika faktorer, som 

anses vara avgörande och påverkar banks användning av kovenanter i låneavtal 

(Niskanen & Niskanen, 2004; Vasvari, 2012; Taylor, 2013). Syftet med denna 

kategori är att undersöka om svenska bankers användande av kovenanter förhåller sig 

på samma sätt som dessa studier. 

 Relationsspecifika. Detta område fokuserar på att belysa relationsspecifika faktorer 

som kan påverka förekomsten av kovenanter i låneavtal. Genom att ställa dessa frågor 

kommer det sedan bli möjligt att uppfatta mönster och göra kopplingar till agentteori. 

De relationsspecifika faktorerna syftar även till att undersöka hur relationerna 

påverkar graden av kontroll. 

 

 Lånespecifika faktorer. Detta område fokuserar på lånespecifika faktorer som anses 

vara relevanta för att använda kovenanter i låneavtal. I denna del diskuteras nackdelar 

och fördelar med kovenanter samt diskuteras hur kovenanter prioriterades i 

förhållande till andra typ av säkerhet.  
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 Andra faktorer. Dessa frågor syftar till att utforska hur konkurrens och EU-

medlemskap påverkar bankernas användande av kovenanter. Respondenterna tilläts 

dessutom att reflektera över vilka andra faktorer som påverkar bankernas användning 

av kovenanter i låneavtal.  

 Sammanfattade information. De avslutande frågorna ställdes för att ge 

respondenterna chansen att sammanfatta och lyfta fram de allra viktigaste aspekterna. 

Dessutom användes dessa två frågorna (se bilaga 1) för att kontrollera att 

respondenterna besvarat tidigare frågor på ett sanningsenligt sätt. 

 

4.5 Dataanalys 

Enligt Saunders et al (2012) är data som utgör underlag för en kvalitativ analys är 

beskrivande data som härstammar från ord, inte från siffror. En kvalitativ undersökning syftar 

till att beskriva fenomen som det ställs frågor om (Saunders et al, 2012).  Kvalitativ forskning 

bygger på att omvandla fenomen som observeras till data i form av ord, inte siffror 

(Denscombe, 2009). 

 

Analysen i kvalitativ undersökning är differentieringen av det globalt upplevda och sökandet 

efter vilka nyanser eller orsak-verkan samband som ligger osynliga i den globalt uppfattade 

helheten (Saunders et al, 2012). Sålunda läggs det vikt vid både beskrivning och analys. 

Analysen innebär att intervjuaren genom reflektion abstraherar kring det som blivit beskrivet 

(Denscombe, 2009).  

 

Analyser och datatolkning har genomförts för att öka förståelsen kring hur olika faktorer 

påverkar bankers användning av kovenanter. Slutligen användes datatolkningarna för att 

undersöka om de underliggande faktorer från agentteori kan användas som verktyg för att 

upptäcka mönster och förklara faktorer som påverkar bankens användning av kovenanter.  

 

Intervjuerna med respondenterna har inte spelats in via ljudupptagningar eftersom det kan 

påverka respondenternas uttalanden och tillförlitlighet på ett negativt sätt (Christensen, 

Engdahl, Grääs och Haglund, 2010). Risken finns att respondenterna i så fall väljer att göra 

förvanskningar för att undvika att svara på den egentliga frågan (Denscombe, 2009). 

Ljudinspelningarna kan därför resultera i felaktiga snedvridningar (Christensen et al, 2010). 
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Därför har enbart fältanteckningar använts i samband med intervjuernas genomförande. 

Fältanteckningarna har även kompletterats i efterhand direkt efter intervju för att fånga hela 

intervjuns innehåll och kontext. 

 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att verifiera kvalitativ forskning. Forskaren måste 

verifiera och bevisa att undersökningens resultat stämmer. Inom kvalitativ forskning talas det 

om tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Dessa kriterier måste uppfyllas för att 

undersökningen kvalité ska vara hög (Denscombe, 2009). 

 

Med tillförlitlighet avses inom kvalitativ forskning att undersökningen har genomförts enligt 

gällande regler och att forskningsinstrumentet är neuralt (Denscombe 2009). Det är viktigt att 

forskaren påvisar alla procedurer och analyser som genomförts. Detta för att andra forskare 

ska kunna granska och bedöma undersökningen tillförlitlighet. Enligt Denscombe (2009) 

måste tillräckligt med information lämnas för att andra forskare ska ha möjlighet att upprepa 

forskningen och dra egna slutsatser.  

 

Forskaren bör dessutom undvika att ställa ledande ledanden frågor samt undvika subjektiva 

tolkningar vid analys (Denscombe, 2009). Dessutom är det viktigt att kvalitativ data 

produceras och kontrolleras i överensstämmelse med god praxis. Detta eftersom andra 

forskares värderingar om undersökningens trovärdighet baseras på dessa grundval 

(Denscombe, 2009). 

För att öka uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet har vetenskapliga artiklar hämtats från 

journaler som värderats till ”grade four” respektive ”grade three” av Harvey et al (2010). 

Artiklarna som använts i studien är publicerade av olika forskare. Utifrån dessa artiklar har 

problemområdet identifierats och en nisch etablerats, som syftar till att fylla delar av 

kunskapsluckan avseende svenska bankers användande av kovenanter. Därefter har olika 

källor sorterats och kategoriserats för att förstärka både problematisering och teori.  

Vidare har studiens intervjuguide och analysmodell baserats på tidigare forskning av 

Niskanen och Niskanen (2004) och Vasvari (2012). För att uppnå en hög kvalité finns det 

även utrymme i intervjuguiden för följdfrågor, vilket minimerar risken för missuppfattningar.  
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Det tredje kriteriet överförbarhet syftar att höja tillförlighet och trovärdighet i forskningen 

(Denscombe, 2009). Överförbarhet bidrar till att förklara hur forskningsresultat kan tillämpas 

inom andra jämförbara områden. Forskningens resultat eller mönster måste kännas igen i den 

empiriska världen. Överförbarhet uppnås därför när andra människor förstår olika situationer, 

processer eller fenomen som gjorts inom forskningen (Denscombe, 2009). 
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5. Bankpresentation 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras bankerna A, B, C, D, E och F användning av kovenanter. Varje 

bank har en övergripande bakgrundspresentation. Därefter följer en presentation av hur 

företagsspecifika, relationsspecifika, lånespecifika och andra faktorer påverkar bankens 

användning av kovenanter. Slutligen avslutas kapitlet med en övergripande sammanfattning. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Bank A 

5.1.1 Bakgrundsinformation 

Bank A: s verksamhet är driven utifrån den traditionella kyrktornsprincipen som innebär att 

kretsen av affärskontakter är begränsad till det lokala samhället. Banken har en hög lokal 

marknadsandel i Skåne. Bankens nyckelbegrepp är helhet och långsiktighet. Dessutom 

eftersträvar Bank A att kunden ska känna skillnaden mellan banken och andra banker. Bank A 

erbjuder enligt respondenten lån till i huvudsak små och medelstora företag, som omfattas av 

enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. 

 

 5.1.2 Allmänt om bankens användande av kovenanter 

Respondenten från Bank A berättar att de finansiella kovenanterna inte används så ofta 

däremot förekommer det oftare kovenanter som kräver informations upplysningar. I de fallen 

när banken bestämmer att finansiella kovenanter måste användas baseras dessa kovenanter på 

nyckeltal, som beräknas utifrån föregående årsredovisning. Dessa nyckeltal ställs sedan i 

relation till dagens finansiella ställning. Förhandlingarna sker individuellt och det finns inga 

givna mått för hur länge verksamheten ska ha drivits eller vilken typ av verksamhet avtalet 

avser. Det viktiga är att det finns en återbetalningsförmåga hos företaget. I den inledande 

processen undersöker banken om företaget har möjlighet att lämna säkerheter i form av 

borgen, företags- och fastighetsinteckningar. Om det inte finns tillräckligt med säkerheter 

utfärdar banken i andra hand kovenanter, som reglerar företagets kapitalnivå. Dessa 

kovenanter är främst utdelningsbaserade men förekommer inte särskilt ofta eftersom banken i 

första hand begär säkerheter. De utdelningsbaserade kovenanterna används när det finns risk 

för att återbetalningsbart kapital försvinner via utdelningar. Användandet av kovenanter 
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handlar därför om att öka bankens möjligheter till återbetalning. Respondenten poängterar 

dock att kovenanter inte är särskilt förekommande inom Bank A. 

 

5.1.3 Företagsspecifika faktorer 

Företagsstorlek har ingen betydelse för huruvida kovenanter inkluderas eller inte. Banken är 

snarare mer intresserad av hur det går för företaget. Vilka kassaflöden genereras? Hur stort är 

resultatet? Vilka är företagets framtida planer? Om företaget uppvisar negativa resultat 

kommer banken inte vara viliga att skjuta till ytterligare med kapital. Den finansiella 

ställningen måste därför uppvisa positiva resultat i kombination med goda framtidsutsikter. 

För oavsett företagsstorlek måste det finnas återbetalningsförmåga hos företaget. 

 

Företagets livscykel påverkar till viss del eftersom nystartade företag inte har samma 

möjligheter att uppvisa resultat som etablerade företag. Den stora skillnaden mellan 

nystartade och etablerade företag är att de nystartade företagen måste redogöra för sin budget 

och affärsplan. Kovenanter kan därför skilja sig åt mellan nystartade företag och etablerade 

företag. Exempelvis är kovenanterna mycket striktare mot det nystartade företaget. Detta 

eftersom de etablerade företagen i regel genererar högre resultat än det nystartade företagen. 

Men om det nystartade företaget uppvisar ett positivt resultat redan under år ett finns det 

möjligheter till omförhandling av villkoren. 

 

Företagets bransch påverkar inte bank A: s användning av kovenanter. Det viktiga är enligt 

respondenten att låntagaren har en återbetalningsförmåga. 

 

 5.1.4 Relationsspecifika faktorer 

Tidigare relationer har enligt respondenten från Bank A ingen betydelse för användandet av 

kovenanter. I stället är det helheten som räknas bedömt utifrån bankernas ”rating” av 

företaget. Den interna ratingen beräknas utifrån företagets finansiella prestation, kassaflöde, 

omsättning, soliditet och vinst. Men visst finns det förutsättningar till fördelaktigare 

avtalsvillkor hos företag som redan är etablerade och har tidigare bankrelationer. Detta 

eftersom information om företaget redan finns tillgängligt, dels i form av företagets 

räkenskaper men även i form av tillgänglig information från andra banker. Bank A 

kontrollerar dessutom att samtliga uppgifter stämmer i enlighet med Bolagsverket. 
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Kontroller av att företaget uppfyller sina avtalsvillkor och uppdatering av företagets interna 

rating sker en gång per år. Om ett företag uppvisar stora förluster kontaktas företaget av 

banken, som ber att få boka ett möte. I de flesta fall är det dock företagen som självmant 

kontaktar banken vid ekonomiska problem. Detta beror på att det är företagets ansvar att följa 

avtalsvillkoren. Annars har banken möjlighet att omedelbart säga upp företagets kredit. Därför 

väljer de flesta företagen, som fått ekonomiska problem, att upprätta en budget för varje 

månad. Denna budget följs sedan upp av banken på månadsvis basis. 

 

5.1.5 Lånespecifika faktorer 

Bank A använder inte kovenanter särskilt ofta eftersom bankens låntagare består av små och 

medelstora företag. Dessa låneavtal består av standardiserade villkor och har en löptid på fem 

år. För att minimera risken för negativt urval har Bank A ett minimumkrav, som säger att 

låntagaren ska betala 20 % av kontantinsatsen. Detta för att undvika eventuella låntagare som 

inte har tillräckligt med återbetalningsförmåga. 

 

I Bank A styrs låneräntan av företagets interna rating men påverkas även av marknadsräntan. 

Vid företagslån går inte räntan att binda och räntan regleras därför utifrån låntagarens interna 

rating. Om låntagarens resultat sjunker under ett år medför detta en stigande ränta. Däremot 

ökar låntagarens möjligheter till en lägre ränta om resultatet ökar i förhållande till tidigare 

räkenskapsår. 

 

5.1.6 Andra faktorer 

Respondenten från Bank A menar att EU-medlemskapet har bidragit till en förändrad 

räntenivå. Men detta påverkar inte förekomsten av kovenanter. Att marknadsräntan är 

betydigt lägre beror på en ökad konkurrens mellan medlemsländerna. Däremot påverkar 

medlemskapet inte förekomsten av kovenanter i låneavtalen eftersom kreditavtalen är 

standardiserade. 
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5.1.7 Sammanfattning 

Det viktiga inom Bank A är att det finns en återbetalningsförmåga hos låntagaren. Kovenanter 

används enbart i sällsynta fall när det finns risk för att kapital lämnar företaget via 

utdelningar. Uppföljningar sker en gång om året och det är låntagarens ansvar att meddela om 

det uppstår några ekonomiska problem. Det är därför viktigt att låntagaren har en stor 

ansvarskänsla. Tidigare relationer har ingen betydelse för Bank A: s användande av 

kovenanter. Däremot ingår bank A inga ytterligare kreditavtal med låntagare vars relation inte 

har fungerat. 

 

5.2 Bank B 

5.2.1 Bakgrundsinformation 

Enligt respondenten består Bank B: s affärsmodell av hög närvaro i kombination med 

kunnigpersonal, som förstår kundens behov och kan diskutera framtida utveckling. Bank B 

arbetar mot ett speciellt utvalt segment och är inte intresserad av att attrahera låntagare som 

befinner sig utanför detta segment. 

 

5.2.2 Allmänt om bankens användande av kovenanter 

Inom Bank B är kovenanter en vanlig företeelse i kreditavtal. Men personligen gillar inte 

respondenten kovenanter eftersom brott innebär en uppsägning av krediten. Speciellt om 

låntagaren inte kan motivera brottet. Respondenten menar att den finansiella marknaden i 

Sverige är transparent och är strikt reglerad. Därför finns det en stor uppmärksamhet kring 

säkerheter vid kreditgivning. 

 

Bank B använder framför allt kovenanter vid fastighetsförvärv av bolag. I dessa affärer 

behöver låntagaren en stor kredit samtidigt som den förvärvade fastigheten inte går att 

pantsätta på samma sätt som vid andra typer av krediter. För fastighetens övervärde inte ska 

placeras hos en annan bank inkluderas en negativ klausul, som säger att låntagaren inte får 

pantsätta eventuella övervärden i fastigheten. 

 

Bankens användande av kovenanter varierar dock beroende på låntagarens profinalitet. Inom 

familjeföretag används vanligtvis inga kovenanter eftersom dessa oftast har tillräckligt med 
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säkerheter att lämna. Börsnoterade företag har däremot inga säkerheter att lämna och dessa 

måste därför inkludera kovenanter i kreditavtalen. Kovenanter används för att säkra bankens 

möjligheter till återbetalning. Vanligtvis består avtalen av tre till fyra kovenanter, som är 

baserade på standard villkor. Där kravet på ekonomisk information nästan alltid finns med 

som en kovenant. Hos låntagare med goda relationer är denna kovenant inget problem 

eftersom det skapas gemensamma rutiner för uppföljning. Om låntagaren däremot bryter mot 

kovenant äger banken rätten att omedelbart säga upp kreditavtal. Förutom kravet på 

ekonomisk information brukar Bank B inkludera kovenanter som ger banken rätt att via 

revisorer upprätthålla information om företagets finansiella ställning och resultatutveckling. 

Andra typer av kovenanter kan vara meddelande av ägarförändring, förbud mot att ingå 

borgensförbindelser, utdelningsförbud, förbud mot att upprätta ny verksamhet samt förbud 

mot överlåtande av säkerheter. Hur pass strikta kovenanterna är varierar beroende på 

företagets risknivå. Desto mer professionella och skuldsatta företagen är desto mer 

komfortabla är de att inkludera kovenanter i avtalen. 

 

Användandet av kovenanter inom Bank B handlar om att låntagares balansräkning inte ska 

vara sämre under nästkommande dag. ”Kovenanter är meningslösa att använda om vi inte 

tror på kunden.” (respondent från Bank B, intervju, 2014-05-15). Inkluderandet av 

kovenanter påverkas av bankens tilltro till låntagaren. Om Bank B inte tror på låntagaren 

kommer inte heller några företagslån att beviljas oavsett hur vilig låntagaren är att inkludera 

kovenanter. Bank B har därför aktivt valt att arbeta mot ett speciellt utvalt segment, vars 

låntagare banken tror på. 

 

5.2.3 Företagsspecifika faktorer 

Den viktigaste och störst påverkande företagsspecifika faktorn som påverkar Bank B: s 

användande av kovenanter är företagsledningen. Enligt Bank B är det framför allt de företag 

som har en bristande företagsledning, som hamnar i konkurs. Därför lägger Bank B mycket 

tid till att bedöma förmågan hos företagsledningen. De låntagare Bank B eftersträvar har en 

stark entreprenörsanda kopplat till en ständig drivkraft att hela tiden förbättra. Dessa 

entreprenörer är aldrig nöjda och vill hela tiden leverera bättre resultat. Till dessa företag 

kopplas ett visst antal speciellt utvalda kovenanter, som baseras på bankens bedömning av 

företagsledningen. Om det finns risk för att företaget dräneras av aktieägarna inkluderas 

kovenanter relaterade till utdelning. Användningen av kovenanterna beror på bankens 
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bedömning av företagsledningen. Om det finns stora risker kopplade till kreditavtalet kommer 

kovenanterna att vara striktare och innebära mer omfattande uppföljningar.  Men återigen, 

Bank B ingår inga kreditavtal med kovenanter om banken inte tror på företagsledningens 

förmåga. Det spelar ingen roll hur framgångsrikt företaget är. För om företagsledningen inte 

administrerar och tar till vara på företagets möjligheter kommer företaget enligt Bank B inte 

att överleva på långsikt. 

 

En annan viktig aspekt som påverkar Bank B: s användning av kovenanter är företagets 

livscykel. Enligt bank B går det relativt snabbt att bygga upp ett företag. Men om tillväxten 

sker för snabbt och företagsledningen inte hänger med i utvecklingen kommer företaget att ha 

en väldigt kort livscykel, från nystart till avveckling. Det förekommer därför att Bank B 

utformar kovenanter som kräver att företagsledningen aktivt arbetar med att förbättra 

företagets administration. Detta kan exempelvis handla om att utforma tydliga processer för 

rekrytering och hanterandet av leverantörer. 

 

En tredje företasspecifik faktor som påverkar Bank B: s användande av kovenanter är 

företagsstorlek. Kovenanter används vanligtvis inte mot familjeägda företag bestående av ett 

fåtal ägare. Dessa företag har enligt bank B en enklare struktur och oftast besitter tillräckligt 

med säkerheter. Företagets bemötande mot banken är i regel även mjukare, vilket kräver ett 

mera öppet tillmötesgående från banken. Hos börsnoterade företag finns det däremot inga 

alternativ och kovenanter används nästan uteslutande inom dessa företag. Detta på grund av 

att dessa oftast inte har tillräckligt med säkerheter och panträtter att avsätta motsvarande 

lånebeloppets summa. 

 

5.2.4 Relationsspecifika faktorer 

Om låntagaren bryter mot kovenanterna har banken rätt till att omedelbart säga upp 

kreditavtalet. I samband med att kreditavtalet sägs upp hamnar låntagaren i obestånd. Därför 

kontrollerar banken alltid före uppsägning att det finns tillräckligt med säkerheter för att täcka 

krediten.  

 

Kovenanterna kräver en kontinuerlig uppföljning. Tillsammans utvecklar låntagare och bank 

en gemensam rutin för uppföljningen. Denna uppföljning sker årsvis, kvartalsvis eller 

månadsvis beroende på låntagarens riskprofil. Uppföljningen även varierar beroende på typ av 
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verksamhet, bransch och belåningsgrad. Statiska verksamheter, som till exempel fastigheter, 

följs upp årsvis. Medan säsongsbetonade företag med stora fluktuationer följs upp kvartalsvis 

eller månadsvis. 

5.2.5 Lånespecifika faktorer 

Vid stora krediter, som överstiger en miljon, använder Bank B i princip alltid kovenanter. Att 

kovenanter krävs i dessa sammanhang beror på att det är många intressenter inblandade i den 

här typen av företag. Bank B använder därför kovenanter för att säkra den egna ställningen 

gentemot låntagaren. Genom att få informationen på ett tidigt stadium har banken möjlighet 

att agera långt före företaget har försatts i konkurs. 

 

Användningen av kovenanter påverkas även enligt respondenten från Bank B av vilken typ av 

säkerheter som förekommer i låneavtalet. Vid pantsättning behövs inga kovenanter. Om det 

däremot är blanklån används kovenanter för att reducera bankens risker. 

 

Enligt respondenten från Bank B saknas korrelation mellan användningen av kovenanter och 

räntenivå. Det finns andra faktorer som är mer avgörande. Vidare uttalar respondenten att 

lånelöptiden påverkar förekomsten av kovenanter eftersom lån med långa löptider innebär 

högre risker för banken. 

5.2.6 Andra faktorer 

Enligt respondenten från Bank B har EU-medlemskapet inte påverkat bankernas användande 

av kovenanter. Däremot har världen krympt på grund av den mediala utvecklingen, vilket har 

haft en direkt och indirekt påverkan på räntenivån. Exempelvis har det blivit viktigt att hålla 

en lagom inflationsnivå och därigenom har även räntan sjunkit. 

 

Att kovenanter är mer förekommande inom amerikanska och anglosaxiska länder menar 

respondenten från Bank B beror rådande kreditlagstiftning. Sverige har i förhållande till andra 

länder en väldigt enkel juridik. Avtalen är standardiserade och det är enkelt att pantsätta 

säkerheter. Dessutom finns det en stor transparens eftersom samtliga bokslut finns 

tillgängliga. Vidare är det enkelt att få information om en fastighets ägare, ändamål och värde. 

Kovenanter behövs därför inte på samma sätt inom Sverige eftersom säkerheter pantsätts i 

mycket större utsträckning jämfört med USA och de anglosaxiska länderna. Att dessa länder 

använder kovenanter i mycket större omfattning menar respondenten från Bank B beror på 
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avsaknaden av komplett kreditlagstiftning. Kovenanter har därför blivit ett viktigt verktyg för 

att säkra den egna möjligheten till återbetalning.  

 

Graden av konkurrens kan i vissa fall medföra att kovenanter inte sätts så tight, om det är en 

låntagare banken eftersträvar att attrahera. 

 

5.2.7 Sammanfattning 

Respondenten sammanfattar att Bank B eftersträvar att finansiera medelstora och stora 

företag. Vid finansiering av medelstora och stora företag använder Bank B olika kovenanter. 

Främst är kovenanterna inriktade mot de större företagen, som inte har möjlighet att lämna 

säkerheter i samma utsträckning som de små och medelstora låntagarna. Avtalen utgörs av 

standardvillkor, där oftast en kovenant är kopplad till ekonomisk information som redovisas 

kvartals- eller månadsvis. Relationer påverkar bankens användande av kovenanter på det 

sättet att banken lär sig hur låntagarens verksamhet fungerar. Kreditavtalen anpassas därför 

utifrån bankens ackumulerade kunskaper om låntagaren. Däremot påverkas inte användandet 

av säkerheter eftersom kraven fortfarande kommer att vara detsamma oavsett relation. Vidare 

uttalar respondenten att det under senare tid har blivit vanligt att kovenanter baseras på 

immateriella tillgångar, exempelvis pantent eller varumärke. 

 

5.3 Bank C 

5.3.1 Bakgrundsinformation 

Bank C har enligt respondenten ett omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, 

Finland, Norge och Nederländerna. Banken har en decentraliserad affärsmodell där 

kontorschefen har ett stort ansvar för hela bankaffären inom sitt lokala område och har rätten 

att ta snabba beslut. Korta beslutsvägar ger Bank C en stor anpassningsförmåga till 

förändringar på den lokala marknaden och ger möjligheten att snabbt utveckla nya 

affärsmöjligheter.  
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5.3.2 Allmänt om bankens användande av kovenanter 

Användandet av kovenanter har under de senaste 15 åren ökat inom Bank C. Förut användes 

kovenanter främst mot stora låntagare, som var förknippade med höga risker. Numera 

använder banken kovenanter mot både små och stora låntagare. Att användningen har ökat 

beror enligt Bank C: s respondent på att privat equity under tidigare år har tagit på sig för 

höga skulder. Banken har därför blivit tvungen att utveckla ett signalsystem, som gör det 

möjligt för banken att följa låntagarens finansiella utveckling. 

 

Kovenanterna är individuellt anpassade men är överlag snarlika. I kreditavtalen inkluderas 

oftast två till tre kovenanter, som innehåller en balansorienterad kovenant och en 

kassaflödesorienterad kovenant. Exempel på en kovenant är att företaget ska ha en soliditet på 

25 % samt en räntetäckningsgrad på tre gånger. En annan förekommande kovenant är 

nettoskuld i förhållande till EBITDA. Kovenanterna är framför allt finansiella men det 

förekommer även kovenanter relaterade till utdelning, skuldsättning, pantsättning, investering, 

tillgångar, ägarförändringar, likviditet och patent. Användandet av kovenanterna beror på 

låntagarens riskprofil. Låntagare med låg riskprofil innebär ett lågt behov av kovenanter. 

Medan låntagare med hög riskprofil innebär ett stort behov av kovenanter. Att behovet av 

kovenanter skiljer sig åt mellan låntagarna hänger i samman med att sannolikheten för att 

företagen hamnar i konkurs är inte densamma. 

5.3.3 Företagsspecifika faktorer 

Enligt respondenten har Bank C en låg risktolerans. Detta innebär att Bank C undviker att 

delta i affärer med hög risk, även om andelen företagets intäkter är förhållandevis höga. 

Krediternas kvalitet är viktigare än att uppnå en högre volym eller marginal. Respondenten 

från Bank C menar att den finansiella markanden i Sverige är transparent, har enkla juridiska 

regler och att de finns en stor uppmärksamhet kring säkerheter vid svensk kreditgivning. 

 

Företagsstorlek och typ av verksamhet är två av de störst påverkande företagsspecifika 

faktorerna vid bank C: s användande av kovenanter. Små och medelstora företag lämnar i 

första hand säkerheter. Det som inte täcker krediterna kompletteras med kovenanter. Dessa 

kovenanter är oftast relaterade till låntagarens balansomslutning och kassaflöde. Stora företag 

lämnar däremot inga säkerheter och behovet av kovenanter här är därför stort. Kovenanterna 

används för att öka bankens möjligheter till återbetalning. Detta eftersom banken via 

kovenanterna får en tidig signal om låntagarens finansiella situation.  
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Förutom företagsstorlek påverkar även typ av företag användandet av kovenanter. Exempelvis 

används kovenanter om det finns stora säsongsvariationer avseende låntagarens försäljning. 

Säsongsmässigheten påverkar i den meningen att det tillför låntagaren en högre riskprofil, 

vilket ökar bank C: s användande av kovenanter. 

5.3.4 Relationsspecifika faktorer 

Långsiktiga relationer påverkar till viss del Bank C: s användande av kovenanter eftersom 

banken med tiden lär sig hur företaget fungerar och är uppbyggt. Utifrån dessa kunskaper 

anpassas bankens val av mjuka och hårda kovenanter.  

 

Bank C följer upp kovenanterna en gång i kvartalet. Om det finns risk för att låntagare bryter 

mot kovenanterna måste låntagaren meddela detta på förhand. I annat fall betraktas 

överträdelsen som ett brott. En viktig förutsättning är att företaget har angett en förklaring till 

överträdelsen. Att bryta mot kovenanter är inte acceptabelt inom Bank C. Men det 

förekommer att banken tillsammans med låntagaren upprättar en tolv månaders budget, som 

företaget måste hålla, i annat fall sägs kreditavtalet upp. Vid kovenant brott försämras 

låntagarens riskprofil och marginalräntan höjs. Enligt respondenten från Bank C använder 

banken en marginaltrappa, som är relaterade till låntagare riskprofil. Det innebär att låntagare 

med låg riskprofil har mindre marginaler i förhållande till låntagare med hög riskprofil. 

5.3.5 Lånespecifika faktorer 

En del av kovenanterna begränsar företagsledningen handlingsutrymme. Låntagare vill därför 

ibland ha en helt annan amorteringsplan än vad banken föreslår. Bankens flexibilitet vid 

förhandlingarna beror dock på låntagarens riskprofil och bankens relation till låntagaren. Om 

låntagaren har en låg riskprofil är Bank C mer flexibel vid förhandlingarna. Mot låntagare 

med hög riskprofil är Bank C däremot mer strikt och är inte lika villig att förhandla 

kovenanterna. Enligt respondenten påverkar även typen av säkerheter förekomsten av 

kovenanter i låneavtalen. Om tillräckliga säkerheter kan lämnas är behovet av kovenanter 

betydligt mindre. Vidare tar respondenten upp ett exempel på när stora företag köper upp små 

företag. I det fallet förekommer ofta mer strikta kovenanter eftersom är det svårt att 

prognostisera företagets framtida finansiella ställning. Samtidigt som det innebär högre risker 

för banken vid denna typ av kreditgivning. ”De finaste kunderna har alltid lång löptid” 

berättar respondenten (respondent från Bank C, intervju, 2014-05-14). Men lång löptid 
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innebär en stor risk för bank eftersom är det svårt att göra prognoser över framtidens 

kassaflöde och återbetalningsförmåga. I detta fall förekommer olika typ av kovenanter såsom 

finansiella och informationsgivande för att skapa en kontrollmekanism för banken. 

5.3.6 Andra faktorer 

EU-medlemskapet har enligt Bank C: s respondent inte påverkat användandet av kovenanter. 

Men påpekar respondenter att banker har blivit mer vanda vid att använda kovenanter mot 

både stora och små låntagare. Därför förekommer kovenanter allt oftare vid olika typer av 

krediter. Mycket av användandet handlar om att säkra låntagarens möjligheter till 

återbetalning. Enligt respondenten, konkurrensgrad inom bankens bransch påverkar inte 

förekomsten av kovenanter i låneavtal. Det är kundernas riskprofil som är viktigt.  

5.3.7 Sammanfattning 

Enligt respondenten, strävar Bank C efter att minska alla makrorisker i syfte att ha en 

affärsmodell som är oberoende av förändringar i konjunkturcykeln. Bankens mål är därför att 

minimera övriga risker som kan uppstå, till exempel marknadsrisker. För att minimera dessa 

risker genomförs alla kunddriva affärer enbart inom strikt definierade gränser.  

 

Bank C använder kovenanter mot alla olika typer av företag. Dock är kovenanterna 

fortfarande främst inriktade mot de större företagen, som inte har möjlighet att lämna 

säkerheter i samma utsträckning som de små låntagarna. Finansiella kovenanter är den 

vanligaste typen av kovenanter inom Bank C och dessa används för att reglera låntagarens 

kassaflöde och balansomsättning. Relationer påverkar bankens användande av kovenanter på 

det sättet att banken lär sig hur låntagaren verksamhet fungerar. Kreditavtalen anpassas därför 

utifrån bankens ackumulerade kunskaper. Däremot påverkas inte användandet av säkerheter 

eftersom kraven fortfarande kommer att vara detsamma oavsett relation. 

5.4 Bank D 

5.4.1 Bakgrundsinformation 

Enligt respondenten syftar Bank D: s strategi till att skapa långsiktiga och värdefulla 

relationer med låntagarna. För att säkerställa bankens konkurrenskraft, anpassar Bank D, sin 

verksamhet löpande utifrån förändringarna som sker i omvärlden. Bank D har ett omfattande 
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kontorsnät i bland annat Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Luxemburg, 

Kina och USA.  

 

5.4.2 Allmänt om bankens användande av kovenanter 

Respondenten från Bank D ansvarar för både små och medelstora företag. Medarbetarna, 

enligt respondenten, känner väldigt bra sina kunder och den specifika marknaden. Faktorer 

som är styrande vid utlåning är kundernas kassaflöde, soliditet och säkerhet hos kund. 

Respondenten berättar att Bank D använder kovenanter i sina låneavtal för att minimera 

bankens risker. Vanligtvis använder Bank D standard avtal med särskilda villkor, som om 

innehåller kovenanter. Enligt respondenten, för lån som inte överstiger vissa nivåer, sker 

besluten om kreditgivning i kreditkommittéer. De vanligaste kovenanter som förekommer är 

finansiella som baserades på nyckeltal, exempelvis soliditet eller nettoskuld till eget kapital. 

Informationsgivande kovenanter förekommer inte så ofta. Respondenten säger att Bank D har 

en väldig bra utvecklad ”bevakning” (eller varning) systemet som får information från olika 

myndighet. Med hjälp av det systemet kan bank få information om alla ändringen i företag 

samt information om företagets aktuella finansiella ställe.  

 

5.4.3 Företagsspecifika faktorer 

Enligt respondenten från Bank D är företagsstorlek och företags typ avgörande för bankens 

användning av kovenanter. Kovenanter förekommer exempelvis inte hos enskild firma på 

grund av att ägaren i dessa företag bär personligt ansvar för företagets finansiella ställning. 

Dessa företag lämnar därför enbart säkerheter.  

 

Respondenten tar upp exempel på förvärvskredit och påpekar att finansiella kovenanter alltid 

användas i låneavtal i dessa fall. 

 

5.4.4. Relationsspecifika faktorer 

Enligt Bankens politik, bedömer Bank D, i första hand kundernas återbetalningsförmåga. Om 

låntagaren bryter mot kovenanterna har banken rätt till att omedelbart säga upp kreditavtalet. 

Enligt respondenten, förhandlas inte räntenivån eller andra villkor i dessa fall. Långsiktiga 

relationer kan enligt respondenten i vissa fall påverka användningen eftersom banken blir mer 



Ida Olsson & Marina Lindqvist 

 48 

flexibel i förhandlingarna. Låntagare med långa relationer tenderar därför att ha mindre strikta 

kovenanter inom Bank D: s kreditavtal. 

 

5.4.5 Lånespecifika faktorer 

Enligt respondenten är lånestorlek och lånelöptid viktiga faktorer när banken förhandlar 

lånevillkoren. Större lån innebär större risker för banken. Respondenten berättar att stora lån 

med lång löptid har fler kovenanter eftersom kovenanterna fungerar som ett verktyg för att 

observera låntagarna. Lånets användningsändamål har enligt respondenten betydelse vid 

exempelvis byggnadsfinansieringar. Dessa typer av finansiering kan medföra risker för 

banken och bankens intresse är att säkerställa sina risker. Strikta kovenanter förekommer 

alltid vid i dessa typer finansiering. Vidare säger respondenten att finansiering sker stegvis 

utifrån byggnads planering och bank kontrollera varje uppbyggnadsfas och förhandla 

kovenanter och räntans nivå under lånelöptid. 

 

Enligt respondenten finns det ingen korrelation mellan räntenivå och förekomsten av 

kovenanten i låneavtal. Snarare är det marknaden och kundernas riskrating som påverkar 

räntans nivå. 

 

5.4.6 Andra faktorer 

Respondenten från bank D föreslår att EU-medlemskapet kan har bidragit till av kovenanter i 

låneavtal exempelvis vid exportfinansiering eller i det fall när företag har EU-bidrag. 

Respondenter anser att i dessa fall kan förekommer särskilda kovenanter. Graden av 

konkurrens påverkar inte enligt respondenten förekomsten av kovenanter i kredit avtal, 

eftersom har bank exempelvis krav på kassaflöde, återbetalningsförmåga och säkerheter hos 

kund, men i vissa fall om det är en stor kund som bank vill attrahera, kan mindre strikta 

kovenanter användas. 

5.4.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis säger respondenten att Bank D använder kovenanter vid väsentligt stora 

utlåningar och i vissa fall vid medelstora utlåningar. Vidare berättar respondenten att det 

krävs att företag har en god redovisning för att bank kan tillåta kovenanter. Respondenten 

säger att låneavtal med små företag sällan har kovenanter men stora företag har ofta 

finansiella kovenanter. Enligt respondenten är företagsstorlek, återbetalningsförmåga, 
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lånelöptid samt lånestorlek det avgörande faktorer som kan påverka förekomsten av 

kovenanter.  

 

5.5 Bank E 

5.5.1 Bakgrundsinformation 

Bank E positionerar sig enligt respondenten som en ledande storföretagsbank. Banken är 

starkt relationsdriven och har ett stort intresse för låntagarnas affärsverksamhet och lokala 

närvaro. Banken har ett omfattande kontorsnät i Sverige, Norge, Danmark, Baltikum och 

Ryssland.  

 

5.5.2 Allmänt om bankens användande av kovenanter 

Bank E får i den inledande processen ett ”business case” av låntagaren. Detta stäcker sig över 

ett X antal år och definierar hur företagets finansiella utveckling ser ut om exempelvis tre år. 

Utifrån detta case beräknar banken finansiella nyckeltal, som kopplas till finansiella 

kovenanter. Dessa kovenanter fungerar som en finansiell begränsning, som bland annat 

beskriver nettoskuld i förhållande till EBITDA. Mot stora företag sätter Bank E oftast inte 

tighta kovenanter eftersom banken vill att företagsledningen ska ha utrymme för buffert. Inom 

privat equity företag är däremot Bank E betydligt striktare och flertalet kovenanter är tighta. 

Låntagare inom privat equity har med andra ord ett mindre rörelseutrymme för finansiella 

avvikelser. Detta på grund av att dessa låntagare enbart är finansierade med externt kapital.  

De kovenanter som Bank E framför allt använder är nettoskuld i förhållande till EBITDA, 

soliditet och nettoskuldtäckningsgrad. Dessa kovenanter används oavsett typ av företag alltid i 

kombination med informationskovenanter. Enligt respondenterna från Bank E använder 

banken vanligtvis ett paket av kovenanter, som består av olika kovenanter. 

 

5.5.3 Företagsspecifika faktorer 

Bank E segmenterar låntagarna efter dess komplexitet i kreditefterfrågan. Den stora 

skillnaden är att stora företag och privat equity inte lämnar realsäkerheter, som små och 

medelstora företag. Med anledning av att respondenterna från Bank E arbetar uteslutande med 
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stora företag och privat equity används uteslutande finansiella kovenanter. Detta eftersom det 

aldrig skulle fungera att använda realsäkerheter inom denna typ av företag. 

Utformningen av kovenant paketen varierar dock utifrån låntagarens förhandlingsstyrka. Om 

det är låntagaren banken särskilt vill attrahera kommer banken att vara mer flexibel i sina 

förhandlingar. Men respondenterna poängterar att det finns en viss gräns. Banken får inte på 

något sätt äventyra den egna finansiella säkerheten. Därför genomförs en hel del av de riktigt 

stora lånen tillsammans med andra banker. 

 

Enligt respondenterna från Bank E påverkar inte nödvändigtvis företagets livscykel bankens 

användning av kovenanter. För även om företaget inte har tillväxtmöjligheter kan det ändå ur 

kreditgivningssynpunkt vara ett bra företag. Respondenterna menar att mogna företag har i de 

flesta fall en stabil försäljningskurva. Däremot är banken mer observant om försäljningen 

börjar sjunka och företaget tappar marknadsandelar. När detta inträffar börjar Bank E alltid att 

se över användningen av kovenanter mot företaget. 

 

5.5.4 Relationsspecifika faktorer 

Det finns enligt respondenterna från Bank E en koppling mellan användandet av kovenanter 

och långsiktiga relationer. Om banken exempelvis har en långsiktig 10-års relation med en 

låntagare kan banken reglera sin användning av kovenanter. Exempelvis är kovenanterna från 

balansräkningen inte lika strikta som vi kortvariga relationer. Men om det är en ny låntagare 

använder Bank E mycket kassaflödes baserade kovenanter. Det är därför viktigt att företagen 

oavsett relation med banken arbetar med att hålla överenskomna kovenanter. I annat fall kan 

banken välja att säga upp kreditavtalet. Respondenterna från Bank E påpekar dock att detta är 

en mycket ovanlig företeelse eftersom kovenanterna till stor del även styrs utifrån rådande 

konjunktur. Det finns därför mycket som kan hända över en tio års period som är svårt att 

prognostisera. 

 

De finansiella nyckeltalen redovisas till banken kvartalsvis. Enligt Bank E: s villkor ska 

låntagaren även skicka ett så kallat ”compliance certificate” till banken. Detta certifikat 

intygar att låntagaren uppfyller de finansiella kovenanterna. Om låntagaren inte uppfyller 

kraven kräver Bank E finansiella åtgärder alternativt att kreditavtalet sägs upp. Det vanliga är 

dock att låntagaren får ett kvartal eller halvår på sig att komma tillbaka till den ursprungliga 

finansiella planen. Lyckas inte låntagaren det har Bank E rätt att säga upp kreditavtalet. 
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Kovenantbrott påverkar enligt respondenterna bankens interna rating av låntagaren. Däremot 

behöver tidigare brott inte innebära en förändring av räntenivån. Men givetvis har banken rätt 

att revidera låntagarens ”business case” om banken anser att låntagaren inte klarar att hålla 

överenskommen nivå. I de flesta fall väljer låntagaren dock att anstränga sig lite extra för att 

undvika eventuella omförhandlingar. 

 

5.5.5 Lånespecifika faktorer 

Enligt respondenterna sträcker sig lånens löptid över fem till tio år. Men påpekar samtidigt att 

det inte finns något tydligt samband mellan användningen av kovenanter och lånelöptid. 

Samtidigt som en av respondenterna tillägger följande: ”Men om vi gör en graf som beskriver 

förhållandet mellan kovenanters strikthet och lånelöptid kommer vi att se en nedåt gående 

trend. Kovenanterna är mer strikta vid lånets början än vad de är vid lånets förfallodag.” 

(respondent från Bank E, intervju, 2014-05-20). Det här tyder trots allt på att det ändå finns 

något form av samband mellan lånelöptid och Bank E:s användning av kovenanter. Trots att 

medverkande respondenter inte riktigt vill utrycka det som ett samband. 

 

Lånets användningsändamål har även en stor betydelse för banken. Exempelvis påpekar en av 

respondenterna att banken försöker undvika krediter som innebär riskinvesteringar hos 

låntagaren. Därför försöker Bank E alltid att undvika projektfinansieringar och investeringar 

relaterade till forskningsuppdrag. På grund av att det är svårt för banken att prognostisera 

dessa typer av låntagares framtida kassaflöden. Vidare påpekar respondenten samtidigt att 

banken trots allt kan tänkta sig att acceptera ett riskfyllt projekt om låntagaren kan erbjuda en 

fullgjord säkerhet. 

5.5.6 Andra faktorer 

Det som framför allt påverkar bank E: s användande är konjunkturer. Vid högkonjunktur 

används generellt sätt ett mindre antal kovenanter. Medan vid lågkonjunktur används ett 

högre antal kovenanter. Dessutom kan granden av konkurrens påverka förekomsten av 

kovenanter i låneavtalen. De stora företagen gillar enligt respondenterna inte kovenanter och 

vill alltid jämföra villkoren mellan olika bankerna. För att attrahera stora låntagare kan 

banken ibland välja att inte använda så strikta kovenanter. ”Det är alltid ett förhandlingsspel” 

säger respondenten (respondent från bank E, intervju, 2014-05-20). 
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Den andra faktorn som påverkar förekomsten av kovenanter är enligt respondenterna Basel 

III: s krav på bankens kapitaltäckning. Förekomsten av kovenanter har med andra ord blivit 

mer vanlig sedan införandet av Basel III. Vidare berättar respondenten att Bank E arbetar med 

LMA (Loan Market Association) och använder därför LMA: s rekommenderade typ av 

låneavtal. Detta eftersom banken även är en aktör på internationell marknad.  

 

 5.5.7 Sammanfattning 

Enligt respondenterna från Bank E finns det ingen schablon för när kovenanter ska användas 

inom banken. Användningen av kovenanter varierar beroende på varje enskilt fall och det är 

därför svårt att dra några generella riktlinjer. Vid invecklade affärer tar banken även hjälp av 

jurister vid utformningen av kreditavtalen. Generellt sätt används fyra kovenanter inom privat 

equity medan stora företags kreditavtal maximalt består av två finansiella kovenanter. 

Användningen av kovenanter varierar till stor del på typ av företag samt skuldsättningsgrad. 

Fördelen med kovenanter menar respondenterna är att banken kan följa verksamhetens 

förändringar. Banken har därför förhållandevis enkelt för att upptäcka eventuella brott och 

kan på ett tidigt stadium vidta åtgärder. 

 

5.6 Bank F 

5.6.1 Bakgrundsinformation 

Bank F bygger enligt respondenten sin verksamhet på långsiktiga relationer och har därför en 

stor kännedom om låntagarnas behov. Dessutom har banken en stark inriktning på ”full 

service erbjudanden” till låntagarna. Riskhantering och riskbedömning är en viktig del av 

bankens arbete och kovenanter är därför väldigt förekommande i Bank F: s kreditavtal. Bank 

F har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Baltikum. 

 

 5.6.2 Allmänt om bankens användande av kovenanter 

Respondenten från Bank F arbetar uteslutande med små och medelstora företag berättar därför 

uteslutande om bankens användning av kovenanter mot denna typ företag. Men påpekar 

samtidigt att Bank F även arbetar mot stora företag samt privat equity.  Detta ligger dock inte 

inom den deltagande respondentens område. 
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Mot de små och medelstora företagen använder Bank F alltid kovenanter baserade på 

information, utdelning och ägare. Det förekommer visserligen även finansiella kovenanter, 

som är relaterade till företagets soliditet, kassaflöde och omsättning. Men respondenten från 

Bank F påpekar att det framför allt relaterade till information, utdelning och ägare som 

används. ”Det är viktigt att skapa en helhetsbild om företag och företagets förmåga” säger 

respondenten (respondent från Bank F, intervju, 2014-05-23). Helheten är med andra ord en 

viktig del av Bank F: s bedömning avseende användandet av kovenanter. Om det inte finns 

tillräckligt med säkerheter gör Bank F en riskanalys, som sedan avgör vilka kovenanter 

banken föreslår. 

5.6.3 Företagsspecifika faktorer 

Små och medelstora företag lämnar i första hand pant, borgen och företagsinteckningar. Desto 

bättre säkerheter låntagaren kan lämna desto mindre är behovet av kovenanter. Men Bank F 

väljer i de flesta fall ändå att kombinera kovenanter med säkerheter. Detta eftersom 

kovenanterna utgör en viktig del i bankens signalsystem. Respondenten berättar dock att det 

är viktigt att banken har en tilltro till låntagaren. I annat fall kommer Bank F inte att ingå 

några kreditavtal. 

 

Företagets bransch påverkar inte Bank F: s användning av kovenanter enligt respondenten. 

Det viktiga är att låntagaren har en återbetalningsförmåga och att företagets skulsättningsgrad 

inte är allt för stor. Företagets finansiella ställning har med andra ord en stor betydelse för 

bankens användning av kovenanter. 

 

5.6.4 Relationsspecifika faktorer 

Långsiktiga relationer påverkar enligt respondenten Bank F: s användande av informations 

kovenanten. Om banken känner låntagaren sedan tidigare är behovet av information inte lika 

stort och informationskovenanten är därför inte lika strikt. Det viktiga är dock att företagets 

interna rating tyder på att det finns en återbetalningsförmåga hos företaget. Den interna 

ratingen beräknas inom Bank F utifrån företagets finansiella prestation, kassaflöde, 

omsättning och soliditet. 
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Kontroller av att låntagaren uppfyller kovenanterna sker kvartalsvis, med en bekräftelse från 

företaget att alla avtalsvillkor har uppfyllts. Uppdateringen av företagets interna rating sker en 

gång per år, men har Bank F har som regel att träffa låntagaren fem gånger per år. Om 

låntagaren bryter mot kreditavtalet har Bank F rätten att säga upp kreditavtalet direkt. Detta 

förekommer dock väldigt sällan enligt respondenten eftersom banken har en kontinuerlig 

dialog med låntagaren.  

 

5.6.5 Lånespecifika faktorer 

Respondenten berättar att banken alltid strävar efter att ha någon typ av säkerhet. Men 

påpekar att den mest riskabla formen av krediter är förvärvskrediter via bolag. Vid denna typ 

av krediter försöker Bank F alltid att använda så strikta kovenanter som möjligt. Exempelvis 

får inte låntagaren genomföra några utdelningar. Samtidigt som kravet på finansiell 

information från låntagaren ökar. 

 

Enligt respondenten finns det inget samband mellan lånelöptid och bankens användning av 

kovenanter. Bank F använder alltid standard avtal bestående av en löptid på fem år vid 

finansiering av små och medelstora företag. 

 

5.6.6 Andra faktorer 

Respondenten från Bank F kan inte säga att EU-medlemskapet har påverkat förekomsten av 

kovenanter i låneavtalen. Däremot kan graden av konkurrens påverka på det sättet att banken 

är mer flexibel i sina förhandlingar om det är en låntagare banken vill attrahera. Det 

förekommer därför att Bank F utesluter en del kovenanter, som låntagaren inte är villig att 

acceptera. 

5.6.7 Sammanfattning 

Respondenten från Bank F har en positiv syn på kovenanter och deras användning eftersom 

de ger banken möjlighet att kontrollera förändringar hos företag. Sammanfattningsvis säger 

respondenter att informations-, utdelnings-, och ägarebaserade kovenatner är de mest använda 

inom Bank F: s användning av kovenanter mot små och medelstora företag. Uppföljningar 

sker kvartalsvis och det är låntagarens ansvar att meddela om det uppstår några ekonomiska 

problem. 
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5.7 Sammanfattning av empiri  

Matris 1: Sammanfattning av empiri 

Bank 
Allmän 

information 
Företagsspecifika 

faktorer 
Relationsspecifika 

faktorer 
Lånespecifika 

faktorer 
Andra faktorer 

Bank 

A 

Säkerheter och 

allmänna 

lånevillkor är 

tillräckligt inom 

denna bank.                     

 

Kovenanter 

används därför 

mycket sparsamt.  

Företagets typ – 

enskild firma eller 

aktiebolag. 

 

Nystartade eller 

etablerad Intern 

rating hos bank  

Långsiktiga 

relationer har ingen 

påverkan.  

Standard lån max 5år.             

                              

Räntan stiger om 

interna rating sänker 

Går inte bedöma 

eftersom kovenanter 

inte är vanligt 

förekommande inom 

denna bank. 

Bank 

B 

Säkerheter och 

allmänna villkor 

är inte tillräckligt 

inom denna bank.  

 

Användningen av 

kovenanter har 

under de senaste 

åren ökat inom 

denna banken.  

Företagsstorlek  

 

Typ av bransch  

 

Företagslednings 

förmåga 

 

Företaget livscykel  

 

Nuvarande 

skuldsättning 

Långsikta relationer 

påverkar delvis. 

Lån storlek (större 1 

miljon)           

 

Användningsändamål 

(förvärv) 

 

Lånelöptid 

 

Typ av säkerhet  

Graden av konkurrens 

påverkar i vissa fall. 

Bank 

C 

Säkerheter och 

allmänna villkor 

är inte tillräckligt 

inom denna bank.  

 

Användningen av 

kovenanter har 

under de senaste 

åren ökat inom 

denna bank.  

Företagsstorlek  

 

Typ av bransch  

 

Interna rating hos 

bank.  

Långsiktiga 

relationer påverkar 

delvis. 

Lång lånelöptid  

 

Användningsändamål 

(förvärv)  

 

Typ av säkerhet  

Konjunkturcykeln 

Bank 

D  

Säkerheter och 

allmänna villkor 

är inte tillräckligt 

inom denna bank. 

 

Ökad användning 

av kovenanter. 

Företagsstorlek och 

typ (enskilda firma, 

AB) 

 

Marknads segment 

Långsiktiga 

relationer påverkar 

delvis. 

 

Användningsändamål 

(förvärv, byggnads 

finansiering)  

 

Lån storlek 

 

 Lånelöptid 

EU medlemskap 

påverkar indirekt. 

Bank 

E  

Säkerheter och 

allmänna villkor 

är inte tillräckligt 

inom denna bank.  

 

Arbetar inriktat 

mot stora företag 

och privat equity.  

Företagsstorlek  

Typ av bransch 

Långsiktiga 

relationer påverkar 

delvis. 

Lånelöptid påverkar 

inte.  

Konjunkturcykeln 

Basel III 

Bank 

F  

Säkerheter och 

allmänna villkor 

är inte tillräckligt 

inom denna bank. 

 

Ökad användning 

av kovenanter.  

Företagsstorlek 

Intern rating hos 

bank.  

Långsiktiga 

relationer påverkar 

delvis. 

Lånelöptid påverkar 

inte.  

Användningsändamål 

(förvärv),  

Typ av säkerhet, 

Lånestorlek  

Graden av konkurrens 

påverkar i vissa fall.  
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 6. Analys 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel följer en analys av hur olika faktorer påverkar bankernas användning av 

kovenanter. De olika faktorerna är kategoriserade enligt följande: företagsspecifika faktorer, 

relationsspecifika faktorer, lånespecifika faktorer samt andra faktorer. Slutligen avslutas 

analysen med en kort sammanfattning. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Företagsspecifika faktorer 

6.1.1 Företagsstorlek 

Studier genomförda av Bradley och Roberts (2004) tyder på att användningen av kovenanter 

ökar om låntagarna är små och har stora tillväxtmöjligheter. Denna studie finner däremot 

resultat som går i motsatt riktning. Små låntagare, oavsett tillväxtmöjligheter, lämnar i första 

hand säkerheter. Om låntagare sedan saknar återbetalningsförmåga har banken rätt att säga 

upp kreditavtalet och lämnade säkerheter tillfaller banken. Att den svenska användningen av 

kovenanter skiljer sig från de amerikanska länderna beror troligtvis på den förhållandevis 

enkla juridiken i Sverige. Alla medverkande respondenter i studien är överens om att det är 

förhållandevis enkelt att göra fastighetsinteckningar, företagsinteckningar och pantsättningar. 

Dessa kan kompletteras med så kallade capital covenants, vars syfte är att reglera återstående 

kapital hos låntagarna (Christensen & Nikolaev, 2011). Hos små och medelstora låntagare 

används två till tre kovenanter. Dessa kovenanter är relaterade till information, utdelning och 

ägare. Genom informationskovenanten är låntagare skyldiga att kvartalsvis, halvårsvis eller 

årsvis redovisa företagets finansiella utveckling samt dess uppfyllande av kovenanterna. Om 

det finns risk för att återbetalningsbart kapital lämnar företaget kombineras 

informationskovenanten med en utdelningskovenant. Men det finns även andra i form av 

skuldsättning, kassaflöde, pantsättning, investering, likviditet, patent och tillgångar. 

Merparten av respondenterna menar dock att utdelnings och ägarekovenanten är de mest 

förekommande kovenanterna bland små och medelstora företag. Utdelningskovenanten 

används främst när det finns risk för att återbetalningsbart kapital försvinner genom 

utdelningar. För att kontrollera att kovenanten uppfylls kombineras kovenanterna med en 

informationskovenant. Detta eftersom aktieägarnas krav på företagsledningen ökar när 

utdelningarna uteblir (se figur 4).  
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FöretagsledningAktieägare Bank

Informations kovenant

Utdelnings kovenantIngen utdelning

Ökade krav

Små och medelstora företag

 

Figur 4: Bankers användning av kovenanter mot små och medelstora företag 

 

Ägarekovenanten används däremot om det finns implikationer på att ett företags resultat är 

speciellt relaterat till en viss typ av ägare. De flesta bankerna väljer i så fall att inkludera en 

ägarklausul, som säger att företaget måste meddela banken om omfattande förändringar 

genomförs beträffande ägarestrukturen. En del av bankerna väljer även att tillstryka ett krav 

om att företaget inte får byta ägare under lånelöptid. Anledningen är att banken gör 

bedömningen att ett företagsresultat riskerar att försämras vid ett eventuellt ägarebyte, vilket 

försämrar bankens möjligheter till återbetalning. 

 

Hos stora företag och privat equity används däremot uteslutande finansiella kovenanter. Dessa 

kovenanter är så kallade performance covenants, vilket innebär att den finansiella kontrollen 

överförs till banken om låntagaren bryter mot kreditavtalet (Christensen & Nikolaev, 2011). 

Tillsammans med företagsledningen gör bankerna en prognos över företagets finansiella 

utveckling. Därefter beräknas nyckeltal, som översätts till finansiella kovenanter. I likhet med 

små och medelstora företag kombineras även de finansiella kovenanterna med en 

informationskovenant, som gör det möjligt för bankerna att följa upp låntagarens utvecklig. 

Däremot finns det inga restriktioner för låntagarens kapitalanvändning under förutsättning att 

företagets utveckling sker i enlighet med de utfärdade kovenanterna (se figur 5). Dock svarar 

en av respondenterna att kapitalanvändningen bör vara inom bankens riktlinjer för vad som är 

samhällsmässigt etiskt.  
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FöretagsledningAktieägare Bank

Informations kovenant

Finansiella kovenanterUtdelning

Stora företag och privat equity

 

Figur 5: Bankers användning av kovenanter mot stora företag och private equity 

 

Bankernas segmentering av företagen påverkar alltså bankernas användning av kovenanter. 

Särskilt tydligt blir detta när respondenterna från Bank A, Bank E och Bank F uppger sig 

arbeta med enbart små och medelstora företag (se tabell 2) vid all typ av kreditgivning. 

Respondenten från Bank A använder dock nästan aldrig kovenaner. I sällsynta fall inkluderas 

kovenanter med utdelningsförbud. Bank E och Bank F: s respondenter använder däremot ofta 

informationsbaserade, utdelningsbaserade och ägarbaserade kovenanter i sina kreditavtal mot 

små och medelstora företag. Den främsta anledningen dessa respondenter uppger är reglering 

av låntagarnas återbetalningsförmåga. Med hjälp av tidig information menar respondenterna 

från Bank E och Bank F att de har en möjlighet om att kontrollera ställda säkerheter och i 

värsta fall vid behov säga upp kreditavtalet. Respondenterna från Bank B och Bank D uppger 

sig däremot att arbeta mot stora företag och privat equity. Dessa använder nästa uteslutande 

finansiella kovenanter i kombination med informationskovenanten. En anledning menar 

respondenterna är att det inte finns någon möjlighet för stora och privat equity att lämna 

säkerheter. Därför måste banken gradera sig på ett helt annat sätt mot denna typ av lån. 

Respondenten från Bank C arbetar däremot mot ett utvalt ”premium segment” bestående av 

små, medelstora och stora företag, vars framtidsmöjligheter banken speciellt tror på. Bank C 

använder därför många olika kombinationer av kovenanter. Men uppger de 

informationsbaserade, utdelningsbaserade och ägarbaserade kovenanterna är de som vanligen 

används inom banken. 
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Tabell 2: Respondenternas företagsområde 

 

På grund av respondenternas olika inriktningar går det därför inte att se några generella 

mönster som avser respektive banks användande av kovenanter (se tabell 2). Däremot 

framträder det tydligt att finansiella kovenanter används uteslutande mot stora företag och 

privat equity. Medan de små och medelstora företagens kovenanter är mer inriktade på 

informationsbaserade, utdelningsbaserade och ägarbaserade. 

6.1.2 Livscykel 

Av intervjuerna framgår det även att användandet av kovenanter även varierar utifrån 

företagens livscykel, vilket är i enlighet med Niskanen och Niskanen (2004) som menar att 

företags tillväxt, etablering och mognad påverkar användningen av antalet kovenanter. 

Däremot framgår det även att kovenanters användning varierar beroende på var i livscykeln 

företagen befinner sig. Låntagare som befinner sig i en expansiv fas med stora 

tillväxtmöjligheter väljer bankerna oftast att reglera med utdelningsbaserade kovenanter. Det 

här är i enlighet med Bradley och Roberts (2004) samt Myers (1977), som menar att låntagare 

med höga tillväxtmöjligheter har större förekomst av utdelningsbaserade kovenanter. Detta 

eftersom sannolikheten för divended payment konflikt (Smith & Warner, 1977) är särskilt stor 

inom dessa företag. Hos nystartade företag är däremot kravet på finansiell information större 

jämfört med etablerade företag. Detta eftersom det inte finns någon tidigare 

återbetalningshistorik avseende låntagaren. Därför vill exempelvis Bank A och Bank B ha 

kontinuerlig information avseende de nystartades finansiella utveckling. Övriga bankers 

respondenter menar däremot att livscykel inte har någon betydelse. Men kring detta uttalande 

finns det en viss tveksamhet eftersom en övervägande del av bankerna använder informations 

kovenanten i väldigt stor utsträckning. 

 

 

 

 Små företag Medelstora 

företag 

Stora företag Private equity 

Bank A            X      X   

Bank B                                                             X                                     X 

Bank C             X                                     X                                             X                                   

Bank D                                                                              X                                  X 

Bank E            X                            X   

Bank F            X       X                                                
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6.1.3 Företagsledning 

En förbisedd faktor av bland annat Niskanen och Niskanen (2004) och Taylor (2013) är 

företagsledningens betydelse för användandet av kovenanter. Respondenten från Bank B 

påpekar flertalet gånger under intervjun att företagsledningen är den störst påverkande faktorn 

för om banken väljer att ingå ett avtal eller inte. Om tveksamheterna är för stora kring 

företagsledningens förmåga använder Bank B alltid kovenanter som får företaget att agera i en 

viss riktning. Bank B: s respondent menar att företagsledningen ofta är en förbisedd faktor hos 

företag men även banker. Respondenten från Bank B menar att det finns många ”super 

entreprenörer” men det är väldigt få som brukar överleva på långsikt. Därför är bank B väldigt 

noggrann med vilka låntagare banken attraherar. Övriga bankers respondenter uppger däremot 

inget om att företagsledningen påverkar bankernas användande av kovenanter. Bank F: s 

respondent nämner dock att relationerna mellan bank och företag är viktig. Det framgår ändå 

av intervjun på ett underförstått sätt att företagsledningen även påverkar Bank F:s användande 

av kovenanter. Exempelvis påpekar respondenten från Bank F ett flertal gånger att det är 

viktigt att banken tror på låntagaren. Annars finns det enligt respondenten ingen nytta med att 

ingå kreditavtal med kovenanter. Detta resonemang är i enlighet med Bradley och Roberts 

(2004) som menar att företagsledningen har en centrerad position inom agency theory of 

covenants (se avsnitt 3.1). Däremot behöver nödvändigtvis inte fördelningen mellan 

avtalsparterna vara jämn (Bradley & Roberts, 2004). Även Jensen och Mecking (1976) för ett 

liknande resonemang och menar att denna typ av avtal är värdelösa om agenten frångår 

avtalet. Detta eftersom avtalen värdeförluster för båda parter (Jensen & Mecking, 1976). 

6.2 Relationsspecifika faktorer 

Cornee et al (2012) menar att långsiktiga relationer kan bidra till sidoeffekter, såsom att 

banken väljer att utnyttja den egna ställningen mot låntagaren, genom exempelvis höjda 

räntenivåer. Respondenterna från de deltagande bankerna ger dock inga indikationer på att 

denna typ av ”hold up effect” förekommer. Många av bankerna upplever snarare en 

konkurrens från andra banker, vilket delvis påverkar kovenanternas utformning. Det finns inte 

utrymme till höga räntenivåer eftersom flertalet låntagare har koll på konkurrerande bankers 

erbjudande. Därför uppger flertalet av bankerna att det finns en flexibilitet i användningen av 

kovenanter. Vill banken attrahera en specifik låntagare kommer även lånevillkoren att 

anpassas därefter. 
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6.3 Lånespecifika faktorer   

Det som framgår tydligt från undersökningen är att kreditens typ och användningsändamål är 

stark förknippad med förekomsten av kovenanter i låneavtal (se tabell 3). Samtliga 

respondenter fokuserar främst på förvärvskrediter för att förklara användandet av kovenanter. 

Bankerna tar upp förvärvskredit för att exemplifiera risker som uppstå vid dessa typer av 

finansiering. Huvudsaklig anledning till att olika och mer strikt kovenanter användas är att det 

är svårt att prognostisera företagets framtida finansiella ställning. Kovenanterna ger därför 

banken aktuella uppdateringar om bolagets finansiella ställning och verksamhet. Om man går 

tillbaka till agentteorin, kan man konstatera att kovenanterna syfte vid löpande redovisning är 

att reducera information asymmetri (Schmidt, 2006; Cornee et al, 2012) och på så sätt 

reducera principal-agent problematiken. 

 

Tabell 3: Lånespecifika faktorers påverkan 

Bank  Löptid Lånestorlek Användningsändamål 
Ränta 

(marginal) 

Säkerhet 

(typ och 

storlek) 

Bank A1     X 

Bank B X X X  X 

Bank C X X X  X 

Bank D X X X   

Bank E2   X   

Bank F  X X  X 

 

Tidigare empiri (Cornee et al, 2012; Smith och Warner, 1979) påvisar samtidigt att när 

bankerna har långsiktiga relationer med kund kan banken tendera till att utmana 

företagsledningen att acceptera projekt med höga risknivåer, som missleder företagsledningen 

till att ta högre risker för att kunna återbetala företagets lån. Dock påvisar denna studie att vid 

förvärvsfinansiering försöker bankerna reducera kreditrisker med hjälp av kovenanter medan 

risker i annan typ av kredit vanligtvis hanteras med realsäkerheter. Därutöver påpekar 

samtliga respondenter att allmänvillkor är otillräckliga i detta fall eftersom risker är höga och 

det är svårt för företag att erbjuda säkerhet. Här bör det även påpekas att det inte framkommer 

från tidigare vetenskap att kovenanterna är mest förekommande i förvärvsfinansiering. Detta 

kan förklaras exempelvis med att en stor del av tidigare forskning har beskrivits utifrån 

                                                 
1 Bank A använder sällan kovenanter. Löptid, storlek är standard och begränsad 
2 Bank E använder alltid kovenantpaket vid kreditgivning. Därför påverkar inte löptid, storlek och säkerheter. 
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teoretiska modeller, informations asymmetrier och kovenantbrott (se avsnitt 1.2). Den andra 

anledningen kan vara att det inte finns tillräckligt med undersökningar inom nordisk litteratur 

(Niskanen & Niskanen, 2004; Borgonovo & Gatti, 2013, Taylor, 2013).  

 

Andra faktorer som samtliga respondenter starkt förknippar med förvärvskrediter är 

lånestorlek och lönelöptid, som är relaterade till företagets storlek. Tidigare forskning från 

Bradley och Roberts (2004) påvisar att det finns ett negativt samband mellan användningen av 

kovenanter och företagets storlek. Små låntagare är enligt Bradley och Roberts (2004) 

tvungna att acceptera kovenanter i låneavtalet medan stora låntagare är mindre benägna att ha 

kovenanter i sina låneavtal. 

 

Denna studies resultat påvisar dock att bankerna i praktiken använder standardavtal med 

standardvillkor. Samtliga respondenter menar att bankerna i första hand använder säkerheter 

vid kreditgivningen. Dessa anses i de flesta fall vara tillräckligt för att reducera kreditriskerna. 

Dessutom påpekar samtliga respondenter att Sverige har ett välfungerande juridiskt system, 

som tillåter banker att realisera säkerheter utan domstols beslut. Detta resultat sammanfaller 

med undersökningen av Niskanen och Niskanen (2004) som påvisar att stora företag 

innehåller nästan tre gånger mer kovenanter än små och medelstora företag.   

 

I litteraturen behandlas även aspekter som berör effekterna av företags överträdelser (Stanley 

& Shama, 2011; Denis & Wang, 2004). Låntagare kan exempelvis med hjälp av rate 

protection covenants minska de egna räntenivåerna och på detta viss minimera agency cost of 

debt (Vasvari, 2012; Graham, Li & Qiu, 2008; Taylor, 2013). Deltagande respondenter i 

denna studie påpekar däremot att denna typ av kovenanter inte förekommer inom bankernas 

kreditgivning. Samtliga respondenter menar att räntenivån är beroende av helt andra faktorer, 

såsom företagets interna rating. Vidare framgår det att bankerna gör övergripande bedömning 

avseende låntagarens storlekt, lånestorlek och användningsändamål. Kovenanterna är ett 

resultat av förhandlingar mellan låntagare och bank (Sung, 2005). Dessutom används 

vanligtvis inga kovenanter mot små och medelstora låntagare. 

 

Ett annat motiv som framgår av undersökningen är att stora låntagare sällan är benägna att 

inkludera kovenanter i låneavtalen. Men dessa har oftast inte tillräckligt med säkerheter och 

förhandling är sålunda en viktig process. Att förhandlingskostnader är ett viktigt 

ställningstagande för banken kan bero på teorins diskussion kring agency cost (Vasvari, 2012; 
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Graham, Li & Qiu, 2008; Taylor, 2013). Respondenterna från de olika bankerna konstaterar 

att det är kostsamt att både förhandla kovenanter och att kontrollera att de uppfylls. 

Förhandlingarna är enligt respondenterna en långsamprocess, som kräver speciella juridiska 

kunskaper. Bank E anlitar ofta externa jurister för att tillhandahålla specifika kunskaper, 

vilket är väldigt kostsamt. Därför använder denna bank standardavtal mot små låntagare för 

att undvika extra agentkostnader. 

 

När det gäller användningen av kovenanter är samtliga respondenter eniga om att dessa inte 

utgör någon form av ersättning för realsäkerheter. Bankerna prioriterar därför alltid 

säkerheterna i första hand. Respondenternas uppfattning överensstämmer även med Niskanen 

och Niskanen (2004) som menar att låneavtal med säkerheter innehåller ett mindre antal 

kovenanter än låneavtal där säkerheter saknas. 

 

6.4 Andra faktorer 

Som framgår från undersökningen finns det andra faktorer som kan påverka användningen av 

kovenanter. Respondenterna från Bank C och E uttalar att användningen av kovenanter styrs 

av konjunkturer.  Vid högkonjunktur används generellt sätt ett mindre antal kovenanter. 

Medan vid lågkonjunktur används ett högre antal kovenanter.  

 

Vidare påvisar denna studie att konkurrensen mellan banker kan påverka förekomsten av 

kovenanter. Medverkande respondenter i denna studie påpekar att stora låntagare inte gillar 

kovenanter och kommer därför att jämföra olika villkor mellan bankerna. För att attrahera 

stora kunder kan banken välja att inte begränsa låntagaren så strikt. Dock överensstämmer 

detta inte med undersökningen av Niskanen och Niskanen (2004), som påvisar att 

konkurrensen mellan bankerna ökar användningen av kovenanter i kreditavtal. 

 

När de gäller EU-medlemskap, uttala respondenterna att det inte påverkar på förekomsten av 

kovenanter och de kan inte uttala att kovenanter börjades användas oftare. Men respondenten 

från Bank E menade att om bank vill agera på internationell marknaden måste banken 

använda internationella standarder och praxis, exempelvis som rekommenderas av Loan 

Market Association.  
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Respondenterna från Bank C och E påpekar att användningen av kovenanter har ökat under 

senaste åren. Det här överensstämmer med Taylor (2013) påstående om att globaliseringen är 

den faktorn som påverkar kreditgivnings praxis och användningen av kovenanter. 

 

6.5 Sammanfattning av analys 

Det som är utmärkande för den här studiens analys är att svenska banker använder i första 

hand säkerheter mot små och medelstora företag. Dessa kompletteras ibland med så kallade 

capital covenants, vars syfte är att reglera andelen återbetalningskapital hos låntagaren. I de 

flesta fall är kovenanterna informationsbaserade, utdelningsbaserade och/eller ägarebaserade. 

Hos stora företag och privat equity används däremot uteslutande finansiella kovenanter, som 

består av finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal är beräknade utifrån en gemensam prognos 

som banken och låntagaren tagit fram över företagets framtida finansiella utveckling. 

 

Kreditens typ och användningsändamål är en annan faktor, som är utmärkande för den här 

studiens analys av svenska bankers användning av kovenanter (se tabell 3). Flertalet av 

respondenterna använder förvärvskrediter för att förklara bankens användning av kovenanter. 

Att kovenanter framför allt används vid denna typ av krediter hänger troligtvis samman med 

att det är svårt att prognostisera dessa låntagares framtida finansiella utveckling. Dessutom 

krävs det att verksamheten generar tillräckligt med återbetalningsbart kapital för att uppfylla 

banken krav.  
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7. Slutsats 

7.1 Slutsatser 

De företagsspecifika faktorerna är bland de viktigaste i bankens bedömning. Framför allt 

påverkar företagsstorleken i vilken utsträckning banken väljer att använda kovenanter. Hos 

små och medelstora företag används nästan uteslutande säkerheter och behovet att kovenanter 

är väldigt litet inom dessa företag. Att användningen är liten hos dessa företag menar 

deltagande banker beror på en förhållandevis enkel kreditlagstiftning inom Sverige. Detta är i 

överensstämmelse med Taylor (2013) resultat, som säger att bankers användning av 

kovenanter varierar beroende på rådande kreditlagstiftning. Respondenterna från de olika 

bankerna menar att det är förhållandevis enkelt att göra pantsättningar, fastighetsinteckningar 

och företagsinteckningar. Vidare har bankerna rätt till att realisera säkerheterna om låntagarna 

bryter mot kreditavtalet. Hos stora företag och privat equity krävs alltid att banken använder 

kovenanter. Detta eftersom dessa företag inte har möjligheter till att lämna säkerheter och 

bankerna behöver därför en tidig signal avseende företagens återbetalningsförmåga. I de stora 

företagens kreditavtal inkluderas nästan alltid två kovenanter, som är kombinerade med minst 

en informationskovenant. Privat equity har däremot i de flesta fall minst fyra finansiella 

kovenanter i låneavtalen på grund av att dessa företag har en mycket hög skuldsättningsgrad. 

 

Den andra företagsspecifika faktorn som påverkar bankens användande av kovenanter är 

företagsledningen. Det är viktigt för banken att det finns en tilltro till företagsledningens 

agerande. Om företaget är förknippat till en viss ägare, som banken upplever är mycket 

speciell för företagets varumärke, är det viktig att företagsledningen meddelar banken om 

eventuella ägarebyten. Detta för att banken ska få en tidig signal om eventuella 

verksamhetsförändringar. I vissa fall kan bankerna till och med välja att belägga företagen 

med en negativ klausul, som säger att företaget inte får byta ägare under lånets löptid. 

 

Den tredje företagsspecifika faktorn som påverkar bankens användande av kovenanter är 

livscykel. Här gäller distinktionen mellan nystartat företag och etablerat företag. För 

nystartade företag inkluderas nästan alltid en kovenant som rör utdelningsförbud om företaget 

är förknippat med höga tillväxtmöjligheter. Hos etablerade företag som uppnått en 

marknadsmättnad förekommer däremot oftast kovenanter, som säger att företaget inte får byta 

ägare utan bankens kännedom. 
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Relationsspecifika faktorer påverkar bankens användande av kovenanter på det sättet att 

relationerna ökar bankens tilltro för låntagaren. De flesta bankerna är mer flexibla i sin 

användning av kovenatner, som blir en produkt av förhandlingar mellan bank och låntagare. 

Tidigare relationer innebär även att banken vet hur företaget fungerar samtidig som banken 

har information om företagets historiska återbetalningsförmåga. Att bankerna kan vara mera 

flexibla i sina förhandlingar hänger troligtvis samman med Karapetyan och Stacescu (2014) 

resultat som tyder på att risken för negativt urval minskar om banken har historisk 

information om låntagarens återbetlaningsförmåga. 

 

Lånespecifika faktorer hänger i samman med de företagsspecifika faktorerna, som till 

exempel företagsstorlek. Företagen kategoriseras utefter deras storlek vilket bidrar till olika 

användning av kovenanter. Vidare påverkas lånets räntenivå av bankernas riskbedömning, 

som baseras på bankens interna rating av företaget. Denna rating påverkas bland annat av 

företagets omsättning, resultat och kassaflöde. Om risken är låg har låntagaren möjlighet till 

lägre räntenivåer i förhållande till om risken hade varit hög. De deltagande bankerna i denna 

studie använder inga rate of protection covenants, som enligt Varsarvi (2012), Graham och 

Qio (2008) och Taylor (2013) kan minska företagets räntenivåer. 

 

Andra faktorer som påverkar bankernas användande är konjunkturer och konkurrens. Vid hög 

konjunktur är bankernas användning av finansiella kovenanter betydligt lägre i förhållande till 

lågkonjunktur. Medan konkurrens kan påverka banken användning i den meningen att banken 

är mer flexibel i sitt användande mot låntagare som banken vill attrahera. Låntagarnas 

förhandlingsstyrka påverkar alltså till stor del även bankens användning av kovenanter. 

7.1.1 Teoretisk reflektion  

Sammanfattningsvis möjliggör de olika faktorernas påverkan en viktig kontrollfunktion, som 

ökar bankernas flexibilitet gentemot låntagarna. Med hjälp av de olika faktorerna rankas alla 

låntagare utifrån dess risk. Därefter kopplas olika kovenanter till respektive låntagare. Risken 

för att konflikter uppstår mellan agent och principal kvarstår fortfarande men i något 

begränsad omfattning. Detta eftersom bankerna via kovenanterna tillämpar ett mera effektivt 

hanterande över sina kontrollrättigheter. Omförhandlingar är visserligen kostsamma men ger 

samtidigt låntagaren en tidig varningssignal om framtida resultat behöver förbättras eller om 

genererade kassaflöden bör hanteras med vis försiktighet. Genom detta agerande ökar banken 
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även sina möjligheter till att indirekt påverka företagsledningen framtida investerings och 

finansieringsbeslut, samtidigt som risken för framtida agentkonflikter minimeras. 

7.2 Samhällsmässigt bidrag 

Den här studien innebär ett samhällsenligt bidrag i form av ökade kunskaper kring bankers 

kreditgivning med inriktning mot kovenanter. En av de deltagande respondenterna i denna 

studie belyser framför allt avsaknaden av kreditkunskaper hos nyexaminerade 

ekonomistudenter som ett problem. ”Om inte högskolorna utbildar i kreditgivning hur ska 

studenterna då kunna matcha bankernas behov av kreditkunnig personal.” (respondent från 

bank C, intervju,  2014-05-14). Denna studie innebär därför ett samhällsmässigt bidrag i sig 

eftersom den uppmärksammar behovet kring kunskaper inom Svensk kreditgivning. 

7.3 Etiskt bidrag 

Intresset för bankers hantering av motpartsrisker hänger samman med att enskilda bankers 

felbedömningar och misslyckanden i värsta fall kan resultera till allvarliga störningar i det 

finansiella systemet (SOU:2000:11). Den största risken för banker ligger i att låntagaren inte 

kan återbetala lånebeloppet vid förfallodagen (SOU 1999:82). Ett sätt att hantera och reducera 

riskerna är att kombinera säkerheter med kovenanter (Niskanen & Niskanen, 2004). Enligt 

medverkande banker har användningen av kovenanter ökat under de senaste 10-15åren, vilket 

bland annat beror på att privat equity under tidigare år använt alldeles för höga 

skuldsättningsgrader. Bankerna har därför blivit tvungna att utveckla ett signalsystem, som 

gör det möjligt att upptäcka eventuella störningar gällande låntagarens återbetalningsförmåga. 

Att banker dessutom är ett av de vanligaste kreditinstituten (Svenska Bankföreningen, 2014) 

ökar dessutom kraven på ett väl fungerande finansiellt system. 

7.4 Egna reflektioner och begränsningar 

Denna studie består sex stycken marknadsledande banker i Sverige. Från dessa banker har en 

respondent från varje bank deltagit med undantag från Bank E, som valde att delta med en 

företagschef och en kreditrådgivare. Intervjuerna från de olika bankerna speglar därför 

respondenternas subjektiva värderingar, vilket nödvändigtvis inte innebär att respondentens 

kollegor är av samma uppfattning. Respondenten har nått sin position av olika anledningar 

och enligt Denscombe (2009) kan detta även innebära en form av auktoritet. Det finns därför 

en medvetenhet kring att respondenterna kan ha uttalat sig om ämne, som han eller hon 

egentligen inte har kunskap om. För att minimera risken för dessa typer av snedvridningar har 
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personer efterfrågats som dagligen arbetar med kreditgivning mot företag. Dessutom 

förklarades studiens definition av begreppet kovenanter redan vid första kontakt med 

bankerna för att försöka undvika eventuella missförstånd. Trots detta kvarstår ändå risken för 

att respondenter har valt att göra uttalanden, som egentligen ligger utanför deras egentliga 

kunskapsområde. Detta med tanke på att tre av bankernas respondenter är inriktade mot små 

och medelstora företag medan resterande tre är inriktade mot stora företag och privat equity. 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie är inriktad på faktorer som påverkar bankernas användning av kovenanter. 

Analysen är genomförd utifrån bankers perspektiv och faktorer har identifierats som påverkar 

bankernas användning kovenanter. Intervjuerna är därför inriktade på bankers syn och praxis 

på kovenanter i låneavtal. 

 

Vårt förslag till vidare forskning är därför att göra en kompletterande undersökning utifrån 

medelstora och stora låntagares perspektiv. Denna infallsvinkel kan sammankopplas med 

grundläggande teori, som använts i denna studie, eftersom företagen även omfattas av agency 

theory of covenants men även med anledning av att kovenanter är ett relativt outforskat 

fenomen i Sverige. 

 

Potentiella forskningsfrågor skulle kunna vara: 

 Vilka risker upplever låntagare med förekomsten av kovenanter i låneavtal? 

 Vilka åtgärder kan låntagaren använda för att reducera riskerna i låneavtalen? 

 Vilka kombinationer av kovenanter är låntagare belägna att acceptera och vad är det 

som påverkar detta val? 

 

Det skulle vara intressant med en liknande kvalitativ undersökning, vars datainsamlingsmetod 

består av intervjuer med representanter från företagsledningar. Genom att använda samma 

metod kan det bli enklare att jämföra resultat och kartlägga låntagarens och långivarens 

respektive uppfattningar om kovenanters användning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Förklaring: Med begreppet kovenanter avser vi lånevillkor, som banker utfärdar och företag 

förpliktar sig att uppfylla. 

 

Allmän information om kovenanter 

 

1. Hur pass förekommande är kovenanter i era kreditavtal? Varför? 

2. Vilka kriterier finns inom er bank för användande av kovenanter? 

3. Hur förhandlas kovenanterna? Är avtalsvillkoren individuella eller standardiserade? 

4. Vilken är er främsta anledning till att ni inkluderar kovenanter? 

5. Vilken typ av kovenanter är använder ni i era kreditavtal? 

 

Företagsspecifika faktorer 

6. Vilka företagsspecifika faktorer har betydelse vid ert val av kovenanter? 

7. Är det några faktorer som generellt sätt har större genomslag än andra? 

8. Hur påverkar företagets storlek ert val av kovenatner? 

9. Hur påverkar företagets livscykel (nystartade företag eller inte) ert val av kovenatner? 

10. Finns det någon företagstyp där kovenanter är särskilt förekommande? 

 

Relationsspecifika faktorer 

11. Hur kontrollerar ni som bank att kovenanterna uppfylls? 

12. Vad händer om låntagare bryter mot kovenanter? 

13. Hur påverkar tidigare brott förekomsten av kovenanter? 

14. Finns det någon koppling mellan långsiktig relation och användandet av kovenanter? 

 

Lånespecifika faktorer 

15. Vilka lånespecifika faktorer påverkar ert användande av kovenanter? 

16. I vilken utsträckning påverkar dessa faktorer? (följdfråga till fråga 15) 

17. Hur påverkar lånestorlek och löptid förekomsten av kovenanter? 

18. Hur påverkar räntenivån förekomsten av kovenanter? 

19. Hur påverkar närvaron av andra säkerheter i låneavtalen förekomsten av kovenanter? 
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Andra faktorer  

20. Hur påverkar EU-medlemskapet förekomsten av kovenanter? 

21. Hur påverkar konkurrensen från andra banker er användning av kovenatner? 

22. Finns det andra faktorer som påverkar er användning av kovenanter? 

 

Sammanfattande information 

23. Vilka är anser du är de viktigaste faktorerna som påverkar användningen av 

kovenanter? 

24. Vilka faktorer har en mindre betydelse vid användandet av kovenanter? 

 

 


